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 ) الباب اخلامس والسادس من كتاب التوحيد بصرح ابن عثيمني (

 باب الدعاء إلي شهادة أن ال إله إال اهلل

 قَمغَم سَمِّمػَمٍة {:  شمٕم٤ممموىمقل اهلل
ِ

 [804: ]يقؾمػ. أي٦م } ىُمْؾ َهِذِه ؾَمٌِٞمكِم َأْدقُمق إمَِم اَّلله

ـِ قَمٌه٤مسٍ وقمـ  ِلُّ : ىم٤مل، ^ اسمْ ـِ ا إمم ُُمَٕم٤مذ، ملسو هيلع هللا ىلصًَمَّمه سَمَٕم٨َم اًمٜمٌه إِٟمهَؽ شَم٠مِِْت )) : ًمف ىَم٤مَل  اًمٞمََٛم

ـْ َأْهِؾ اًمِْٙمت٤َمِب  َل َُم٤م شَمدْ ، ىَمْقًُم٤م ُِم ـْ َأوه ٓه اهلُل  ٞمفقُمقُهْؿ إًِمَ وَمٚمْٞمَُٙم َ إِ َٓ لِِإَ (( وذم رواي٦م ؿَمَٝم٤مَدة َأنه 

 (( َ ُدوا اَّلله َض قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ََخَْس ، وَم٢ِمْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ (( َأْن ُيَقطمِّ وَم٠َمقْمٚمِْٛمُٝمْؿ َأنه اهلَل اومؽَْمَ

َض قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َصَدىَم٦ًم ، وَم٢مِْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ ، َصَٚمَقاٍت ذِم يُمؾِّ َيْقٍم َوًَمٞمَْٚم٦مٍ  وَم٠َمقْمٚمِْٛمُٝمْؿ َأنه اهلَل اومؽَْمَ

دُّ ذِم وُمَ٘مَرائِِٝمؿْ  ـْ َأهْمٜمِٞم٤َمئِِٝمْؿ وَمؽُمَ ٤مَك َويَمَرائَِؿ َأُْمَقاِِلِؿْ ، وَم٢ِمْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ ، شُم١ْمظَمُذ ُِم َواشمهِؼ ، وَم٢ِميه

 ، َدقْمَقَة اعْمَٔمُْٚمقمِ 
ِ
 . أظمرضم٤مه. ((  طِمَج٤مٌب وَم٢ِمٟمهُف ًَمٞمَْس سَمٞمْٜمََٝم٤م َوسَملْمَ اهلل

ـُ ؾَمْٕمدٍ   ، ÷ وِلَّم قمـ ؾَمْٝمُؾ سمْ
ِ
اَي٦َم )) : ىَم٤مَل َيْقَم ظَمٞمؼَْمَ ، ملسو هيلع هللا ىلصأَنه َرؾُمقَل اهلل قُْمٓملَِمه َهِذِه اًمره َٕ

ٜمه٤مُس وَم٤ٌَمَت اًم: ىَم٤مَل . (( ُُي٥ِمُّ اهلَل َوَرؾُمقًَمُف َوُُيٌُُِّف اهلُل َوَرؾُمقًُمفُ ، َرضُمًلً َيْٗمتَُح اهلُل قَمغَم َيَديْفِ 

ُْؿ ُيْٕمَٓم٤مَه٤م  ، َيُدويُمقَن ًَمٞمَْٚمتَُٝمْؿ َأُّيُّ
ِ
يُمٚمُُّٝمْؿ َيْرضُمقَن ، ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل وَمَٚمَّمه أَْصٌََح اًمٜمه٤مُس هَمَدْوا قَمغَم َرؾُمقِل اهلل

ـُ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم وَمَ٘م٤مًُمقا، َأْن ُيْٕمَٓم٤مَه٤م ـَ قَمكِمُّ سمْ  َيِْمتَِٙمل قَمٞمْٜمَٞمْفِ : وَمَ٘م٤مَل َأْي
ِ
وَم٠مَْرؾِمُٚمقا  ىَم٤مَل ، ُهَق َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 ، وَم٠مُِِتَ سمِفِ ، إًَِمٞمْفِ 
ِ
أَ ، ذِم قَمٞمْٜمَٞمْفِ  ملسو هيلع هللا ىلص وَمٌََّمَؼ َرؾُمقُل اهلل ـْ سمِِف َوضَمعٌ ، َوَدقَم٤م ًَمُف وَمؼَمَ وَم٠َمقْمَٓم٤مُه ، طَمتهك يَم٠مَْن ََلْ َيُٙم

اَي٦مَ   ُأىَم٤مشمِٚمُُٝمْؿ طَمتهك َيُٙمقُٟمقا ُِمثَْٚمٜم٤َم: وَمَ٘م٤مَل قَمكِمي ، اًمره
ِ
طَمتهك ، اٟمُْٗمْذ قَمغَم ِرؾْمٚمَِؽ )) : وَمَ٘م٤مَل ، َي٤م َرؾُمقَل اهلل

٤مطَمتِِٝمؿْ  ًَ ؾْمًلَمِ ، شَمٜمِْزَل سمِ  ومِٞمفِ ، صُمؿه ادقُْمُٝمْؿ إمَِم اْْلِ
ِ
ـْ طَمؼِّ اهلل ُهْؿ سمََِّم ََي٥ُِم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُِم َْن ، َوَأظْمؼِمْ َٕ  

ِ
وَمَقاَّلل

ـْ أَْن َيُٙمقَن ًَمَؽ ُُحُْر اًمٜمهٕمَ   . (( ؿِ َُّيِْدَي اهلُل سمَِؽ َرضُمًلً َواطِمًدا ظَمػْمٌ ًَمَؽ ُِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              

 ( 85( وُمًٚمؿ )3737رواه اًمٌخ٤مري )(8)

 (7002( وُمًٚمؿ )0780رواه اًمٌخ٤مري ) (7)
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 :الصرح

هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ذيمره اعم١مًمػ ُمـ أطمًـ ُم٤م يٙمقن6 ٕٟمف ًمَّم ذيمر شمقطمٞمد اْلٟم٤ًمن سمٜمٗمًف 

: ىم٤مل شمٕم٤ممم، مم ذًمؽ6 ٕٟمف ٓ يتؿ اْليَّمن إٓ إذا دقم٤م إمم اًمتقطمٞمدذيمر دقمقة همػمه إ

٤مِِل٤َمِت َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمِْلَؼِّ  ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمه ِذي ٤مَن ًَمِٗمل ظُمْنٍ إِٓه اًمه ًَ ٟمْ ِٕ }َواًمَْٕمٍْمِ إِنه ا

} ؼْمِ  .َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّمه

وٓ ري٥م أن هذا اًمذي ؾمٚمؽ ، ٤موإٓ يم٤من ٟم٤مىمّم، ومًلسمد ُمع اًمتقطمٞمد ُمـ اًمدقمقة إًمٞمف 

وإذا يم٤من ص٤مدىم٤م ذم اقمت٘م٤مده6 ، ؾمٌٞمؾ اًمتقطمٞمد َل يًٚمٙمف إٓ وهق يرى أٟمف أومْمؾ ؾمٌٞمؾ

وٓ يتؿ ، واًمدقم٤مء إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل ُمـ مت٤مم اًمتقطمٞمد، ومًلسمد أن يٙمقن داقمٞم٤م إًمٞمف

 .اًمتقطمٞمد إٓ سمف

ُمـ اًمنمع قم٤ٌمدة ودقمقة إمم  ملسو هيلع هللا ىلصٌل اعمِم٤مر إًمٞمف ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜم: " ىمؾ هذه ؾمٌٞمكم ": ىمقًمف

 .ـمري٘مل: ؾمٌٞمكم. اهلل

وُيتٛمؾ أن شمٙمقن اؾمتئٜم٤موم٤م ًمٌٞم٤من شمٚمؽ ، " ؾمٌٞمكم ": طم٤مل ُمـ اًمٞم٤مء ذم ىمقًمف: " أدقمقا ": ىمقًمف

 .اًمًٌٞمؾ

 :ٕن اًمدقم٤مة إمم اهلل يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم" إمم اهلل " 6 : وىمقًمف

 .داع إمم همػمه -7. داع إمم اهلل -8

 .٤ممم هق اعمخٚمص اًمذي يريد أن يقصؾ اًمٜم٤مس إمم اهلل شمٕم٤ممموم٤مًمداقمل إمم اهلل شمٕم

يدقمق إمم اِلؼ ٕضمؾ أن يٕمٔمؿ سملم اًمٜم٤مس ، واًمداقمل إمم همػمه ىمد يٙمقن داقمٞم٤م إمم ٟمٗمًف

وٓ يٖمْم٥م إذا ارشمٙمٌقا هنٞم٤م ، وِلذا دمده يٖمْم٥م إذا َل يٗمٕمؾ اًمٜم٤مس ُم٤م أُمر سمف، وُيؽمم

يمَّم يقضمد ذم يمثػم ُمـ 6 إمم رئٞمًف وىمد يٙمقن داقمٞم٤م. ًمٙمـ َل يدع إمم شمريمف، أقمٔمؿ ُمٜمف

 .يدقمقن إمم رؤؾم٤مئٝمؿ، ٓ قمٚمَّمء اعمٚمؾ، اًمدول ُمـ قمٚمَّمء اًمْمًلل ُمـ قمٚمَّمء اًمدول

قمٚمؿ6 ومتْمٛمٜم٧م هذه اًمدقمقة اْلظمًلص واًمٕمٚمؿ6 ٕن أيمثر ُم٤م : أي: " قمغم سمّمػمة ": ىمقًمف

 .أو قمدم اًمٕمٚمؿ، يٗمًد اًمدقمقة قمدم اْلظمًلص
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اًمٕمٚمؿ : سمؾ يِمٛمؾ، اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنمع وم٘مط ّمػمة "" قمغم سم: وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمؿ ذم ىمقًمف

ومٞمٙمقن . وهق اِلٙمٛم٦م، واًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٌٞمؾ اعمقصؾ إمم اعم٘مّمقد، واًمٕمٚمؿ سمح٤مل اعمدقمق، سم٤مًمنمع

 .وسمّمػما سم٤مًمٓمريؼ اعمقصٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمدقمقة، وسمّمػما سمح٤مل اعمدقمق، سمّمػما سمحٙمؿ اًمنمع

ـِ اشمهٌََٕمٜمِل{: ىمقًمف  :ذيمروا ومٞمٝم٤م رأيلم  }َأَٟم٤م َوَُم

أٟم٤م : " وُمـ اشمٌٕمٜمل " ُمٕمٓمقوم٦م قمغم "أٟم٤م"6 أي، وظمؼمه٤م " قمغم سمّمػمة "، "أٟم٤م" ُمٌتدأ: إول

 .ذم قم٤ٌمدِت ودقمقِت: وُمـ اشمٌٕمٜمل قمغم سمّمػمة6 أي

أدقمق أٟم٤م إمم اهلل وُمـ اشمٌٕمٜمل : " أدقمق " 6 أي: "أٟم٤م" شمقيمٞمد ًمٚمْمٛمػم اعمًتؽم ذم ىمقًمف: اًمث٤مين

 .ويمًلٟم٤م قمغم سمّمػمة، ُمـ اشمٌٕمٜملىمؾ هذه ؾمٌٞمكم أدقمق إمم اهلل ويدقمق : يدقمق أيْم٤م6 أي

وإقمراب ! وؾمٌح٤من اهلل أن أيمقن أدقمق قمغم همػم سمّمػمة: أي: " " وؾمٌح٤من اهلل: ىمقًمف

 .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ قم٤مُمٚمف حمذوف شم٘مديره أؾمٌح: "ؾمٌح٤من"

يملَِم{: ىمقًمف ـَ اعْمنُْمِ حمٚمٝم٤م مم٤م ىمٌٚمٝم٤م ذم اعمٕمٜمك شمقيمٞمد6 ٕن اًمتقطمٞمد ُمٕمٜم٤مه ٟمٗمل  }َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم

 .اًمنمك

وسمٕمثف قمغم صٗم٦م اعمٕمٚمؿ ، أرؾمٚمف: أي: "سمٕم٨م ُمٕم٤مذا": ىمقل اسمـ قم٤ٌمس(: )أي: ىمقًمف

، وهذا هق اعمِمٝمقر، وسمٕمثف ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م قمنم ُمـ اِلجرة، واِل٤ميمؿ واًمداقمل

وأسم٤م ُمقؾمك ، سمٕم٨م ُمٕم٤مذا إمم صٜمٕم٤مء وُم٤م طمقِل٤م، وسمٕمثف هق وأسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ^

، وينا وٓ شمٕمنا، وٓ شمٗمؽمىم٤م}أن اضمتٛمٕم٤م وشمٓم٤موقم٤م : وأُمرمه٤م، إمم قمدن وُم٤م طمقِل٤م

 .وسمنما وٓ شمٜمٗمرا{

وهذا دًمٞمؾ قمغم ُمٕمرومتف ، ىم٤مل ذًمؽ ُمرؿمدا ًمف: " إٟمؽ شم٠مِت ىمقُم٤م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ": ىمقًمف

 :وُم٤م يٕمٚمٛمف ُمـ أطمقاِلؿ6 ومٚمف ـمري٘م٤من، سم٠مطمقال اًمٜم٤مسملسو هيلع هللا ىلص 

 .اًمٕمٚمؿ واًمتجرسم٦م -7. اًمقطمل -8

ؾ6 ومٞمٙمقن اعمراد سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب اًمتقراة واْلٟمجٞم: واعمراد سم٤مًمٙمت٤مب، سمٞم٤مٟمٞم٦م: "ُمـ": ىمقًمف

وإن يم٤من ذم اًمٞمٛمـ ُمنميمقن6 ، وهؿ أيمثر أهؾ اًمٞمٛمـ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
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وِلذا اقمتٛمد إيمثر وأظمؼمه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ًمٙمـ إيمثر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

 :سمذًمؽ6 ُٕمريـ

 .أن يٙمقن سمّمػما سم٠مطمقال ُمـ يدقمق: إول

 .وقمٜمدهؿ قمٚمؿ، ِلؿ6 ٕهنؿ أهؾ يمت٤مبأن يٙمقن ُمًتٕمدا : اًمث٤مين

، اؾمؿ يٙمـ: و "أول"، واًمًلم ًمألُمر، اًمٗم٤مء ًمًلؾمتئٜم٤مف أو قم٤مـمٗم٦م: "ومٚمٞمٙمـ": ىمقًمف

. يٕمٜمل "أول" ظمؼم ُم٘مدم و "ؿمٝم٤مدة" اؾمؿ يٙمـ ُم١مظمرا، وىمٞمؾ اًمٕمٙمس، وظمؼمه٤م "ؿمٝم٤مدة"

 وإذا يم٤من يمذًمؽ6 يٙمقن "أول"، واًمٔم٤مهر أٟمف يريد أن يٌلم أن أول ُم٤م يٙمقن هل اًمِمٝم٤مدة

 .أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل: ُمرومققم٤م قمغم أٟمف اؾمؿ يٙمـ6 أي

ـْ ؿَمِٝمدَ : ىم٤مل شمٕم٤ممم، اًمِمٝم٤مدة هٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ: " ؿمٝم٤مدة ": ىمقًمف ٓه َُم  سم٤ِمِْلَؼِّ َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن{ }إِ

وهذا اعم٘م٤مم ٓ يٙمٗمل ، وم٤مًمِمٝم٤مدة هٜم٤م اًمٕمٚمؿ واًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن6 ٕن اًمِم٤مهد خمؼم قمـ قمٚمؿ

 .اٟم٘مٞم٤مد: 6 أي سمؾ ٓ سمد ُمـ قمٚمؿ وإظم٤ٌمر وىمٌقل وإىمرار وإذقم٤من، ف جمرد اْلظم٤ٌمرومٞم

 ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمًلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦موم٘مد ، أؿمٝمد أن ٓ لِإ إٓ اهلل: وَل ي٘مؾ سمٚم٤ًمٟمف، ومٚمق اقمت٘مد سم٘مٚمٌف

، إٟمف ًمٞمس سمٛمًٚمؿ سم٤مْلمج٤مع طمتك يٜمٓمؼ هب٤م6 ٕن يمٚمٛم٦م أؿمٝمد شمدل قمغم اْلظم٤ٌمر: رُحف اهلل

وٓ شمٜمٗمٕمف قمٜمد اهلل طمتك ، ومًل سمد ُمـ اًمٜمٓمؼ6 وم٤مًمٜمٞم٦م وم٘مط ٓ دمزئ، ٚمٜمٓمؼواْلظم٤ٌمر ُمتْمٛمـ ًم

 .اقمت٘مد أن ٓ لِإ إٓ اهلل: "ىمؾ" وَل ي٘مؾ: ىم٤مل ًمٕمٛمف أِب ـم٤مًم٥م ملسو هيلع هللا ىلصواًمٜمٌل ، يٜمٓمؼ

وقمٜمد ، ٓ ُمٕمٌقد6 وم٢مًمف سمٛمٕمٜمك ُم٠مًمقه6 ومٝمق ومٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل: أي: " ٓ لِإ ": ىمقًمف

ٓ ىم٤مدر قمغم : وقمٚمٞمف يٙمقن ُمٕمٜمك ٓ لِإ6 أي ،لِإ سمٛمٕمٜمك آًمف6 ومٝمق اؾمؿ وم٤مقمؾ: اعمتٙمٚمٛملم

ملسو هيلع هللا ىلص وهذا سم٤مـمؾ وًمق ىمٞمؾ هبذا اعمٕمٜمك6 ًمٙم٤من اعمنميمقن اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اًمٜمٌل ، آظمؽماع

{: ىم٤مل شمٕم٤ممم، ُمقطمديـ ٕهنؿ ي٘مرون سمف ُ ـه اَّلله ـْ ظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ ًَمَٞمُ٘مقًُم ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ َُم وىم٤مل ، }َوًَمِئ

ـْ ظَمٚمَ : شمٕم٤ممم ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ َُم {}َوًَمِئ ُ ـه اَّلله ََّمَواِت َوإَْرَض ًَمَٞمُ٘مقًُم ًه  .َؼ اًم

 ؟!واعمنميمقن يٕمٌدون أصٜم٤مُمٝمؿ، ٓ ُمٕمٌقد إٓ اهلل: يمٞمػ ي٘م٤مل: وم٢من ىمٞمؾ

وًمٞم٧ًم ، سم٠مهنؿ يٕمٌدوهن٤م سمٖمػم طمؼ6 ومٝمؿ وإن ؾمٛمقه٤م آِل٦م6 وم٠مًمقهٞمتٝم٤م سم٤مـمٚم٦م: أضمٞم٥م
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وقمغم ، اًمديـ وأظمٚمّمقا ًمف، شمٕم٤ممم إمم اهلل جل٠مواوًمذًمؽ إذا ُمًٝمؿ اًمي6 ، ُمٕمٌقدات سمحؼ

ومٝمؿ يٕمٌدوهن٤م ويٕمؽمومقن سم٠مهنؿ ٓ يٕمٌدوهن٤م إٓ ٕضمؾ أن . هذا ٓ شمًتحؼ أن شمًٛمك آِل٦م

وهبذا اًمت٘مدير ٓ يرد قمٚمٞمٜم٤م إؿمٙم٤مل ذم ، شم٘مرهبؿ إمم اهلل وم٘مط6 ومجٕمٚمقه٤م وؾمٞمٚم٦م وذريٕم٦م

ُه{6 ٕن هذه اعمٕمٌق: ىمقل اًمرؾمؾ ًم٘مقُمٝمؿ  هَمػْمُ
ٍ ـْ لِِإَ َ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم ٌُُدوا اَّلله دات ٓ شمًتحؼ }اقْم

 .-ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -سمؾ اْلًمف اعمٕمٌقد طم٘م٤م هق اهلل ، أن شمٕمٌد

 .وإصم٤ٌمهت٤م هلل وِلذا ضم٤مءت سمٓمريؼ اِلٍم، ٟمٗمل إًمقهٞم٦م ًمٖمػم اهلل "ٓ  لِإ إٓ اهلل ": وذم ىمقًمف

، واًمٜمقن، واًمًلم، اًم٘مًؿ اعم٘مدر: هذه مجٚم٦م ُم١ميمدة سمثًلث ُم١ميمدات: " ٕقمٓملم ": ىمقًمف

 .قمٓملمواهلل ٕ: واًمت٘مدير

 .وهق ُم٤م يتخذه أُمػم اجلٞمش ًمٚمٕمًلُم٦م قمغم ُمٙم٤مٟمف، ٕٟمف يرى، وؾمٛمل راي٦م، اًمٕمٚمؿ: " اًمراي٦م ": ىمقًمف

 .وإُمس يراد سمف ُم٤م ىمٌٚمف، يراد سمف ُم٤م سمٕمد اًمٞمقم: "همدا": ىمقًمف

أي أن ، أصم٧ٌم اعمح٦ٌم هلل ُمـ اجل٤مٟمٌلم: وُيٌف اهلل ورؾمقًمف "، " ُي٥م اهلل ورؾمقًمف: ىمقًمف

اعمراد سمٛمح٦ٌم اهلل ًمٚمٕمٌد : وىم٤مًمقا، وىمد أٟمٙمر هذا أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ، اهلل شمٕم٤ممم ُي٥م وُي٥م

وهذا حتريػ ًمٚمٙمًلم قمـ ، واعمراد سمٛمح٦ٌم اًمٕمٌد هلل حم٦ٌم صمقاسمف، إصم٤مسمتف أو إرادة إصم٤مسمتف

وحم٦ٌم ، فم٤مهره خم٤مًمػ ْلمج٤مع اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اِلدى ُمـ سمٕمدهؿ

ويمؾ رء ُمـ صٗم٤مت اهلل يٙمقن ًمف ، ٕمٚمٞم٦موهل ُمـ صٗم٤مشمف اًمٗم، اهلل شمٕم٤ممم صم٤مسمت٦م ًمف طم٘مٞم٘م٦م

، واعمح٦ٌم ِل٤م ؾم٥ٌم6 وم٘مد يٌٖمض اهلل إٟم٤ًمٟم٤م ذم وىم٧م، ؾم٥ٌم6 ومٝمق ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م

 .وُيٌف ذم وىم٧م ًم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب

 .وذم ذًمؽ سمِم٤مرة سم٤مًمٜمٍم، يٗمتح اهلل ظمٞمؼم قمغم يديف: أي: "قمغم يديف": ىمقًمف

 .ومجٚم٦م يدويمقن ظمؼم سم٤مت، خيقوقن: أي: "يدويمقن": ىمقًمف

يمٚمٝمؿ يرضمق أن ، ذهٌقا إًمٞمف ذم اًمٖمدوة ُمٌٙمريـ: أي: "همدوا قمغم رؾمقل اهلل": ىمقًمف

 .ًمٞمٜم٤مل حم٦ٌم اهلل ورؾمقًمف6 يٕمٓم٤مه٤م

 .ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل : اًم٘م٤مئؾ: "؟ أيـ قمكم: " وم٘م٤مل: ىمقًمف
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 .وًمٙمٜمف يِمتٙمل إمم اهلل6 ٕن قمٞمٜمٞمف ُمريْم٦م، يت٠مَل ُمٜمٝمَّم: أي: "يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف": ىمقًمف

 يم٠مٟمف: " وم٠مِت سمف ": اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًمف سم٠مُمر: "وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف": وىمقًمف

 .ي٘م٤مد: 6 أي " أِت سمف ": ىمد قمٛمؿ قمغم قمٞمٜمٞمف6 ٕن ىمقًمف، ÷

 .ًمٞمس هبَّم أصمر ُحرة وٓ همػمه٤م: أي: " يم٠من َل يٙمـ سمف وضمع ": وىمقًمف

وهذا ُمـ ُمٜم٤مىم٥م  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ُمـ آي٤مت اهلل اًمداًم٦م قمغم ىمدرشمف وصدق رؾمقًمف : "ومؼمأ": ىمقًمف

وُيٌف اهلل ورؾمقًمف6 ، أٟمف ُي٥م اهلل ورؾمقًمف، قمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م ) أُمػم اعم١مُمٜملم

 .ًمف ذًمؽ ُمـ سملم ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ملسو هيلع هللا ىلصًمتخّمٞمص اًمٜمٌل 

طمٚمٞمٌٝم٤م ُيٚم٥م ؿمٞمئ٤م : 6 أي ُم٠مظمقذ ُمـ رؾمؾ اًمٜم٤مىم٦م، أي ُمٝمٚمؽ: " اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ ": ىمقًمف

 واًمٞمٝمقد، اُمش هقيٜم٤م هقيٜم٤م6 ٕن اعم٘م٤مم ظمٓمػم6 ٕٟمف خيِمك ُمـ يمٛملم: واعمٕمٜمك، ومِمٞمئ٤م

 .ظمٌث٤مء أهؾ همدر

 .ُم٤م ي٘مرب ُمٜمٝمؿ وُم٤م طمقِلؿ: أي: " طمتك شمٜمزل سم٤ًمطمتٝمؿ ": ىمقًمف

 .آؾمتًًلم هلل: " إمم اْلؾمًلم "6 أي، أهؾ ظمٞمؼم: أي: " صمؿ ادقمٝمؿ ": ىمقًمف

سمؾ خيؼمهؿ ، ومًل شمٙمٗمل اًمدقمقة إمم اْلؾمًلم وم٘مط: أي: " وأظمؼمهؿ سمَّم َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ": ىمقًمف

 .ويٚمتزُمقاطمتك ي٘متٜمٕمقا سمف 6 سمَّم َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف

هؾ : وهذه اعم٠ًمًم٦م يؽمدد اْلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م. ًمٙمـ قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ذم طمدي٨م سمٕم٨م ُمٕم٤مذ 

وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ؟ خيؼمهؿ سمَّم َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل ذم اْلؾمًلم ىمٌؾ أن يًٚمٛمقا أو سمٕمده

وإذا ، إومم أن شمدقمقه ًمإلؾمًلم: فم٤مهر طمدي٨م ُمٕم٤مذ وطمدي٨م ؾمٝمؾ هذا6 وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل

 .أؾمٚمؿ ختؼمه

وإذا أظمؼمشمف ، وأهنؿ ٓ يًٚمٛمقن قمـ اىمتٜم٤مع6 وم٘مد يًٚمؿ، ٟمٔمرٟم٤م إمم واىمع اًمٜم٤مس أنوإذا 

خيؼمون أوٓ سمَّم َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل ومٞمف6 ًمئًل يرشمدوا قمـ اْلؾمًلم : ىمٚمٜم٤م، رسمَّم يرضمع

: وُيتٛمؾ أن ي٘م٤مل. وطمٞمٜمئذ َي٥م ىمتٚمٝمؿ ٕهنؿ ُمرشمدون، سمٕمد إظم٤ٌمرهؿ سمَّم َي٥م قمٚمٞمٝمؿ

 .وُم٤م شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م ُمـ شم٘مديؿ هذا أو هذا ،شمؽمك هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٚمقاىمع
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، اِلٛمزة ُمّمدري٦م وأن سمٗمتح، اًمًلم واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ: " ٕن ُّيدي اهلل ": ىمقًمف

}َوَأْن شَمُّمقُُمقا ظَمػْمٌ : وٟمٔمػمه٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم، ظمؼم: و "ظمػم"، وُّيدي ُم١مول سم٤معمّمدر ُمٌتدأ

 .ًَمُٙمْؿ{

وُحر . واعمراد إول، مجع ُح٤مر: وسم٤مًمْمؿ، مجع أُحر: سمتًٙملم اعمٞمؿ: " ُحر اًمٜمٕمؿ ": ىمقًمف

وهل أطمًـ وأٟمٗمس ُم٤م ، وذيمره٤م ٕهن٤م ُمرهمقسم٦م قمٜمد اًمٕمرب، هل اْلسمؾ اِلٛمراء: اًمٜمٕمؿ

 .يٙمقن ُمـ اْلسمؾ قمٜمدهؿ

واعمراد . ٕن هتدي6 ٕن اًمذي ُّيدي هق اهلل: وَل ي٘مؾ، " ٕن ُّيدي اهلل سمؽ ": وىمقًمف

 .سم٤مِلداي٦م هٜم٤م هداي٦م اًمتقومٞمؼ واًمدًٓم٦م

هق ُمقضمف إمم ىمقم : ٟم٘مقل؟ أو يٕمؿ يمؾ هداي٦م، راد اِلداي٦م ُمـ اًمٙمٗمر إمم اْلؾمًلموهؾ اعم

وأن ُمـ ، إن اًم٘مريٜم٦م اِل٤مًمٞم٦م شم٘متيض اًمتخّمٞمص: وهؾ ٟم٘مقل، يدقمقهؿ إمم اْلؾمًلم

ٓ ُيّمؾ ًمف هذا اًمثقاب ، ذم ُم٠ًمًم٦م ومرقمٞم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمديـ، اهتدى قمغم يديف رضمؾ

 .اهلل أقمٚمؿ؟ ٤مر يدقمقهؿ إمم اْلؾمًلمسم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مم6 ٕن قمٚمٞم٤م ُمقضمف إمم ىمقم يمٗم

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :مسائل فيه 

 أن اًمدقمقة إمم اهلل ـمريؼ ُمـ اشمٌع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إومم

 .ومٝمق يدقمق إمم ٟمٗمًف، اِلؼاًمتٜمٌٞمف قمغم اْلظمًلص6 ٕن يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ًمق دقم٤م إمم : اًمث٤مٟمٞم٦م

 .أن اًمٌّمػمة ُمـ اًمٗمرائض: اًمث٤مًمث٦م

 .ُمـ دٓئؾ طمًـ اًمتقطمٞمد يمقٟمف شمٜمزُّي٤م هلل شمٕم٤ممم قمـ اعم٦ًٌم: اًمراسمٕم٦م

 .أن ُمـ ىمٌح اًمنمك يمقٟمف ُم٦ًٌم هلل: اخل٤مُم٦ًم

 .وًمق َل ينمك، إسمٕم٤مد اعمًٚمؿ قمـ اعمنميملم6 ًمئًل يّمػم ُمٜمٝمؿ: وهل ُمـ أمهٝم٤م: اًم٤ًمدؾم٦م

 ٞمد أول واضم٥ميمقن اًمتقطم: اًم٤ًمسمٕم٦م

 .طمتك اًمّمًلة، أٟمف يٌدأ سمف ىمٌؾ يمؾ رء: اًمث٤مُمٜم٦م
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 .ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل: " أن يقطمدوا اهلل ": أن ُمٕمٜمك: اًمت٤مؾمٕم٦م

 .أو يٕمرومٝم٤م وٓ يٕمٛمؾ هب٤م، أن اْلٟم٤ًمن ىمد يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وهق ٓ يٕمرومٝم٤م: اًمٕم٤مذة

 .اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمتدري٩م: اِل٤مدي٦م قمنمة

 .اًمٌداءة سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ: ٞم٦م قمنمةاًمث٤مٟم

 .ُمٍمف اًمزيم٤مة: اًمث٤مًمث٦م قمنمة

 .يمِمػ اًمٕم٤مَل اًمِمٌٝم٦م قمـ اعمتٕمٚمؿ: اًمراسمٕم٦م قمنمة

 .اًمٜمٝمل قمـ يمرائؿ إُمقال: اخل٤مُم٦ًم قمنمة

 .اشم٘م٤مء دقمقة اعمٔمٚمقم: اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة

 .اْلظم٤ٌمر سم٠مهن٤م ٓ حتج٥م: اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة

اعمرؾمٚملم وؾم٤مدات إوًمٞم٤مء ُمـ اعمِم٘م٦م  ُمـ أدًم٦م اًمتقطمٞمد ُم٤م ضمرى قمغم ؾمٞمد: اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة

 .واجلقع واًمقسم٤مء

 .قمٚمؿ ُمـ أقمًلم اًمٜمٌقة: " إًمخ. . . " ٕقمٓملم اًمراي٦م: ىمقًمف: اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة

 .شمٗمٚمف ذم قمٞمٜمٞمف قمٚمؿ ُمـ أقمًلُمٝم٤م أيْم٤م: اًمٕمنمون

 .قمكم ومْمٞمٚم٦م: واًمٕمنمون اِل٤مدي٦م

 .٤مرة اًمٗمتحومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم دويمٝمؿ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وؿمٖمٚمٝمؿ قمـ سمِم: اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون

 .اْليَّمن سم٤مًم٘مدر ِلّمقِل٤م عمـ َل يًع ِل٤م وُمٜمٕمٝم٤م قمٛمـ ؾمٕمك: اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون

 ." قمغم رؾمٚمؽ ": إدب ذم ىمقًمف: اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون

 .اًمدقمقة إمم اْلؾمًلم ىمٌؾ اًم٘مت٤مل: اخل٤مُم٦ًم واًمٕمنمون

 .أٟمف ُمنموع عمـ دقمقا ىمٌؾ ذًمؽ وىمقشمٚمقا: اًم٤ًمدؾم٦م واًمٕمنمون

 ." أظمؼمهؿ سمَّم َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ": ة سم٤مِلٙمٛم٦م6 ًم٘مقًمفاًمدقمق: اًم٤ًمسمٕم٦م واًمٕمنمون

 .اعمٕمروم٦م سمحؼ اهلل ذم اْلؾمًلم: اًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون

 .صمقاب ُمـ اهتدى قمغم يديف رضمؾ واطمد: اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنمون
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 .اِلٚمػ قمغم اًمٗمتٞم٤م: اًمثًلصمقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الصرح

 :فيه مسائل

}ىُمْؾ : وشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اشمٌع رؾمقل اهلل  ـمريؼ اهلل إمم اًمدقمقة أن: إومم 

ـِ اشمهٌََٕمٜمِل{  قَمغَم سَمِّمػَمٍة َأَٟم٤م َوَُم
ِ

وإؿمٛمؾ ُمـ ذًمؽ وإسمٚمغ ذم  .َهِذِه ؾَمٌِٞمكِم َأْدقُمق إمَِم اَّلله

 .إن اًمدقمقة إمم اهلل ـمريؼ اًمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ: ُمٓم٤مسم٘م٦م أي٦م أن ي٘م٤مل

"ٕن يمثػما : وِلذا ىم٤مل، }أدقمق إمم اهلل{: وشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف: اْلظمًلص قمغم اًمتٜمٌٞمف: اًمث٤مٟمٞم٦م

ُمـ اًمٜم٤مس ًمق دقم٤م إمم اِلؼ6 ومٝمق يدقمق إمم ٟمٗمًف"6 وم٤مًمذي يدقمق إمم اهلل هق اًمذي ٓ يريد 

، واًمذي يدقمق إمم ٟمٗمًف هق اًمذي يريد أن يٙمقن ىمقًمف هق اعم٘مٌقل، ٓ أن ي٘مقم ديـ اهللإ

 .طم٘م٤م يم٤من أم سم٤مـمًل

 قَمغَم سَمِّمػَمٍة{: وشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ن اًمٌّمػمة ُمـ اًمٗمرائضأ: اًمث٤مًمث٦م
ِ

. }َأْدقُمق إمَِم اَّلله

واًمدقمقة ، إًمٞمفووضمف يمقن اًمٌّمػمة ُمـ اًمٗمرائض6 أٟمف ٓ سمد ًمٚمداقمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ سمَّم يدقمق 

 .ومريْم٦م6 ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ومريْم٦م

: ذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممموشم١مظم اعم٦ًٌم قمـ هلل شمٜمزُّي٤م يمقٟمف اًمتقطمٞمد طمًـ دٓئؾ ُمـ: اًمراسمٕم٦م

يملَِم{ ـَ اعْمنُْمِ  َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم
ِ

 .ومًٌح٤من اهلل دًمٞمؾ قمغم أٟمف واطمد ًمٙمَّمًمف. }َوؾُمٌَْح٤مَن اَّلله

ـ اعم٦ًٌم  .ٛمخٚمقق6 إذ متثٞمؾ اًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٤مىمص َيٕمٚمف ٟم٤مىمّم٤موقمـ مم٤مصمٚم٦م اخل٤مًمؼ ًمٚم: أي، وُمٕمٜمك قم

ـَ  َأَٟم٤م َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ وشم١مظمذ: هلل ُم٦ًٌم يمقٟمف اًمنمك ىمٌح ُمـ أن: اخل٤مُم٦ًم   ُِم

يمِلمَ    َوؾُمٌَْح٤منَ }: ىمقًمف سمٕمد{  اعْمنُْمِ
ِ

 {اَّلله

 َل وًمق، ُمٜمٝمؿ يّمػم ًمئًل6 اعمنميملم قمـ اعمًٚمؿ إسمٕم٤مد: - أمهٝم٤م ُمـ وهل: اًم٤ًمدؾم٦م·

ـَ  َأَٟم٤م َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم قًمفًم٘م: ينمك يملَِم{ وَل ي٘مؾا ُِم "وُم٤م أٟم٤م ُمنمك"6 ٕٟمف إذا يم٤من : عْمنُْمِ

}اؾْمُجُدوا : وِلذا ًمَّم ىم٤مل اهلل ًمٚمٛمًلئٙم٦م، وًمق َل يٙمـ ُمنميم٤م6 ومٝمق ذم فم٤مهره ُمٜمٝمؿ، سمٞمٜمٝمؿ
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ٓه إسِْمٚمِٞمَس{ شمقضمف اخلٓم٤مب ًمف وِلؿ َجُدوا إِ ًَ  .َٔدَم وَم

: " ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ ١مظمذشم: واضم٥م أول اًمتقطمٞمد يمقن: اًم٤ًمسمٕم٦م

أول واضم٥م : وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمَّمء. " أن يقطمدوا اهلل ": وذم رواي٦م. ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل "

 .ًمٙمـ اًمّمقاب أن أول واضم٥م هق اًمتقطمٞمد6 ٕن ُمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٓمرة، اًمٜمٔمر

وأظمؼمهؿ سمَّم ، دقمٝمؿ إمم اْلؾمًلم" ا ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: رء يمؾ ىمٌؾ سمف يٌدأ أن: اًمث٤مُمٜم٦م

 .َي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف "

 :اهلل إٓ لِإ ٓ أن ؿمٝم٤مدة ُمٕمٜمك6 اهلل يقطمدوا أن ُمٕمٜمك أن: اًمت٤مؾمٕم٦م

وذم ، " ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل ": شم١مظمذ ُمـ شمٕمٌػم اًمّمح٤مِب طمٞم٨م قمؼم ذم رواي٦م سم٘مقًمف

 ." أن يقطمدوا اهلل ": رواي٦م قمؼم سم٘مقًمف

: اْلٟم٤ًمن ىمد يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وهق ٓ يٕمرومٝم٤م أو يٕمرومٝم٤م وٓ يٕمٛمؾ هب٤م أن: اًمٕم٤مذة

" : وشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف، أو يٕمرومٝم٤م" ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل، " ٓ يٕمرومٝم٤م: وُمراده سم٘مقًمف

ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل " إذ ًمق يم٤مٟمقا يٕمرومقن )ٓ لِإ إٓ 

 .طمت٤مضمقا إمم اًمدقمقة إًمٞمٝم٤مُم٤م ا6 اهلل( ويٕمٛمٚمقن هب٤م

 أن إمم ادقمٝمؿ" : عمٕم٤مذ ملسو هيلع هللا ىلص  ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: سم٤مًمتدري٩م اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم اًمتٜمٌٞمف: قمنمة اِل٤مدي٦م

 .اِلدي٨م إًمخ" . . . قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض اهلل أن وم٠مقمٚمٛمٝمؿ6 ًمذًمؽ أـم٤مقمقك هؿ وم٢من، اهلل يقطمدوا

دقمق إًمٞمف ُمٕم٤مذا سم٤مًمتقطمٞمد ًمٞم ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أُمره  شم١مظمذ: وم٤مٕهؿ سم٤مٕهؿ اًمٌداءة: قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م

 .صمؿ اًمزيم٤مة، صمؿ اًمّمًلة، أوٓ

 ." وم٘مرائٝمؿ قمغم ومؽمد" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: اًمزيم٤مة ُمٍمف: قمنمة اًمث٤مًمث٦م

: ؿمٌٝم٦م اًمٕمٚمؿ6 أي: هٜم٤م ًمِمٌٝم٦مسم٤م اعمراد: اعمتٕمٚمؿ قمـ اًمِمٌٝم٦م اًمٕم٤مَل يمِمػ: قمنمة اًمراسمٕم٦م

" إن اهلل اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ صدىم٦م شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ : شم١مظمذ ُمـ ىمقًمف. يٙمقن قمٜمده ضمٝمؾ

 .د قمغم وم٘مرائٝمؿ "ومؽم

 .وأن ُمٍمومٝم٤م اًمٗم٘مراء، ومٌلم أن هذه اًمّمدىم٦م شم١مظمذ ُمـ إهمٜمٞم٤مء
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 إذ"6  أُمقاِلؿ ويمرائؿ وم٢مي٤مك" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: إُمقال يمرائؿ قمـ اًمٜمٝمل: قمنمة اخل٤مُم٦ًم

 .اًمٜمٝمل يًتٚمزم واًمتحذير، اًمتحذير شمٗمٞمد إي٤مك

 ." اعمٔمٚمقم دقمقة واشمؼ" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: اعمٔمٚمقم دقمقة اشم٘م٤مء: قمنمة اًم٤ًمدؾم٦م

 اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ًمٞمس وم٢مٟمف" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: حتج٥م ٓ سم٠مهن٤م اْلظم٤ٌمر: قمنمة اًم٤ًمسمٕم٦م

، شمرهمٞم٤ٌم يم٤من إن اًمٜمٗمس ُي٨م مم٤م، سم٤مٕطمٙم٤مم اًمؽمهٞم٥م أو اًمؽمهمٞم٥م وم٘مرن"6  طمج٤مب

، وم٤مًمٜمٗمس ىمد ٓ شمت٘مل6 " اشمؼ دقمقة اعمٔمٚمقم ": ًمفًم٘مق6 شمرهٞم٤ٌم يم٤من إن ويزضمره٤م ويٌٕمده٤م

 .سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل طمج٤مب6 ظم٤موم٧م وٟمٗمرت ُمـ ذًمؽ ًمٞمس: ًمٙمـ إذا ىمٞمؾ

 اعمِم٘م٦م ُمـ إوًمٞم٤مء وؾم٤مدات اعمرؾمٚملم ؾمٞمد قمغم ضمرى ُم٤م اًمتقطمٞمد أدًم٦م ُمـ: قمنمة اًمث٤مُمٜم٦م

ذ وىمع ومٞمٝم٤م إ6 ظمٞمؼم ىمّم٦م إمم اْلؿم٤مرة يريد اهلل رُحف اعم١مًمػ أن واًمٔم٤مهر: واًمقسم٤مء واجلقع

 .ملسو هيلع هللا ىلصذم قمٝمد اًمٜمٌل 

، ÷ وأُم٤م اًمقسم٤مء6 ومٝمق ُم٤م وىمع ذم قمٝمد قمكم، ثقمطمتك إهنؿ أيمٚمقا اِلٛمػم واًم، ضمقع قمٔمٞمؿ

أن اًمّمؼم واًمتحٛمؾ ذم ُمثؾ هذه : ووضمف يمقن ذًمؽ ُمـ أدًم٦م اًمتقطمٞمد. وأُم٤م اعمِم٘م٦م6 ومٔم٤مهرة

 .وًمذًمؽ صؼم قمغم اًمًٌلء، وأن ىمّمده اهلل، يدل قمغم إظمًلص اْلٟم٤ًمن ذم شمقطمٞمده6 إُمقر

 سمـ ومٕمكم6 طمّمؾ هذا ٕن: ةاًمٜمٌق أقمًلم ُمـ قمٚمؿ"  اًمراي٦م ٕقمٓملم" : ىمقًمف: قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م

 .ورؾمقًمف اهلل وُيٌف، ورؾمقًمف اهلل ُي٥م ـم٤مًم٥م أِب

 .وضمع سمف يٙمـ َل يم٠من ومؼمأ6 قمٞمٜمٞمف ذم سمّمؼ ٕٟمف: أيْم٤م أقمًلُمٝم٤م ُمـ قمٚمؿ قمٞمٜمٞمف ذم شمٗمٚمف: اًمٕمنمون

، وهذا فم٤مهر6 ٕٟمف ُي٥م اهلل ورؾمقًمف: ومْمٞمٚم٦م قمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م ): ٕمنمونواًم اِل٤مدي٦م

 .وُيٌف اهلل ورؾمقًمف

ٕهنؿ : قمـ سمِم٤مرة اًمٗمتح ؿمٖمٚمٝمؿو اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ دويمٝمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ومْمؾ: واًمٕمنمون ٞم٦ماًمث٤مٟم

 .وُيٌف اهلل ورؾمقًمف، اٟمِمٖمٚمقا قمـ سمِم٤مرة اًمٗمتح سم٤مًمتَّمؾمٝمؿ ُمٕمروم٦م ُمـ ُي٥م اهلل ورؾمقًمف

ٕن : وُمٜمٕمٝم٤م قمٛمـ ؾمٕمك، اْليَّمن سم٤مًم٘مدر ِلّمقِل٤م عمـ َل يًع ِل٤م: ونواًمٕمنم اًمث٤مًمث٦م

وقمكم ، يمٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤م وَل يٕمٓمقه٤م، ُمٌٙمريـ ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمح٤مسم٦م همدوا قمغم رؾمقل اهلل 
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 .سمـ أِب ـم٤مًم٥م ُمريض وَل يًع ِل٤م وُمع ذًمؽ أقمٓمل اًمراي٦م

دب: واًمٕمنمون اًمراسمٕم٦م  .أٟمف أُمره سم٤مًمتٛمٝمؾ وقمدم اًمتنع: ووضمٝمف: " رؾمٚمؽ قمغم" : ىمقًمف ذم ٕا

 دقمٝمؿا صمؿ سم٤ًمطمتٝمؿ اٟمزل" : ًم٘مقًمف6 اًم٘مت٤مل ىمٌؾ اْلؾمًلم إمم اًمدقمقة: واًمٕمنمون اخل٤مُم٦ًم

 ." اْلؾمًلم إمم

 .وىمقشمٚمقا ذًمؽ ىمٌؾ دقمقا عمـ ُمنموع أٟمف: واًمٕمنمون اًم٤ًمدؾم٦م

ٕن ُمـ : " قمٚمٞمٝمؿ َي٥م سمَّم أظمؼمهؿ" : ًم٘مقًمف6 سم٤مِلٙمٛم٦م اًمدقمقة: واًمٕمنمون اًم٤ًمسمٕم٦م

صمؿ ختؼمه سمَّم َي٥م قمٚمٞمف ُمـ طمؼ ، وذًمؽ سم٠من شم٠مُمره سم٤مْلؾمًلم أوٓ، اِلٙمٛم٦م أن شمتؿ اًمدقمقة

ؾمًلم6 ٕٟمف ىمد يٓمٌؼ هذا اْلؾمًلم اًمذي أُمرشمف سمف وىمد ٓ وٓ يٙمٗمل أن شم٠مُمره سم٤مْل، اهلل

 .سمؾ ٓ سمد ُمـ شمٕم٤مهده طمتك ٓ يرضمع إمم اًمٙمٗمر، يٓمٌ٘مف

وأظمؼمهؿ سمَّم َي٥م : ملسو هيلع هللا ىلصشم١مظمذ ُمـ ىمقًمف : اْلؾمًلم ذم اهلل سمحؼ اعمٕمروم٦م: واًمٕمنمون اًمث٤مُمٜم٦م

 .قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف "

 اهلل ُّيدي ٕن" : ًم٘مقًمف: اطمدو رضمؾ يديف قمغم اهتدى ُمـ صمقاب: واًمٕمنمون اًمت٤مؾمٕم٦م

، اًمدٟمٞم٤م ذم يًتحًـ ُم٤م يمؾ ُمـ ًمؽ ظمػم: أي"  اًمٜمٕمؿ ُحر ُمـ ًمؽ ظمػم واطمدا رضمًل سمؽ

 .ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمتّمدق سمٜمٕمؿ ُحر: يمَّم ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ اعمٕمٜمك وًمٞمس

 َل وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مىمًؿ6 إًمخ" . . . اهلل ُّيدي ٕن ومقاهلل" : ًم٘مقًمف6 اًمٗمتٞم٤م قمغم اِلٚمػ: اًمثًلصمقن

 قمغم اِلٚمػ يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ. قمٚمٞمف واًمتقيمٞمد، سمف اهلل ُّيدي أن قمغم طمثف هل واًمٗم٤مئدة ،يًت٘مًؿ

ٓ ًمِمؽ قمٜمدهو عمّمٚمح٦م إٓ اًمٗمتٞم٤م  .وم٤مئدة6 ٕٟمف ىمد يٗمٝمؿ اًم٤ًمُمع أن اعمٗمتل َل ُيٚمػ إ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللب

ُْؿ أىَمَْرُب{ وىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُِؿ اًمَْقؾِمٞمٚم٦ََم أَُّيُّ ٌْتَُٖمقَن إمَِم َرهبِّ ـَ يَْدقُمقَن َي ٔي٦م } أُوًمَئَِؽ اًمهِذي  [73: ]اْلهاءا

ه٤م شَمْٕمٌُ وىمقًمف  سَمِٞمِف َوىَمْقُِمِف إِٟمهٜمِل سَمَراٌء مِم ِٕ ٓه اًمهِذي وَمَٓمَريِن{72ُدوَن )} َوإِذْ ىَم٤مَل إسِمَْراِهٞمُؿ   ( إِ

 [73، 72: ]اًمزظمرف
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{ وىمقًمف 

ِ
ـْ ُدوِن اَّلله َُذوا َأطْم٤ٌَمَرُهْؿ َوُرْه٤ٌَمهَنُْؿ َأْرسَم٤مسًم٤م ُِم  [78: ]اًمتقسم٦م}اخته

{ وىمقًمف 
ِ

 َأٟمَْداًدا ُُيٌُِّقهَنُْؿ يَمُح٥مِّ اَّلله
ِ

ـْ ُدوِن اَّلله ـْ َيتهِخُذ ُِم ـَ اًمٜمه٤مِس َُم  [827: ]اًمٌ٘مرة} َوُِم

ـْ ىَم٤مَل  ىم٤مل ))، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وذم اًمّمحٞمح قمـ ٓه اهللُ : َُم َ إِ  ، َٓ لِِإَ
ِ
ـْ ُدوِن اهلل ، َويَمَٗمَر سمََِّم ُيْٕمٌَُد َُم

 ، َوَدُُمفُ ، طَمُرَم َُم٤مًُمفُ 
ِ
٤مسُمُف قَمغَم اهلل ًَ  . ((َوطِم

 .وذح هذه اًمؽممج٦م ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ إسمقاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الصرح

وُمـ ىمقل ، ومنت اًمثٛمرة ىمنمه٤م: ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقِلؿ، اًمٙمِمػ واْليْم٤مح: اًمتٗمًػم ُمٕمٜم٤مه

 .وُمٜمف شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومنت صمقِب6 وم٤مشمْمح ُم٤م وراءه: اْلٟم٤ًمن

" وؿمٝم٤مدة : وىمقًمف. ف هٜم٤م اقمت٘م٤مد أن اهلل واطمد ذم أًمقهٞمتفواعمراد سم: واًمتقطمٞمد شم٘مدم شمٕمريٗمف

 .وشمٗمًػم ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل: ُمٕمٓمقف قمغم اًمتقطمٞمد6 أي: أن ٓ لِإ إٓ اهلل "

 .ُمـ سم٤مب قمٓمػ اعمؽمادوملم6 ٕن اًمتقطمٞمد طم٘مٞم٘م٦م هق ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل واًمٕمٓمػ هٜم٤م

يم٠من اًمٜمٗمس ، قطمٞمد وومْمٚمف واًمدقمقة إًمٞمفوهذا اًم٤ٌمب ُمٝمؿ6 ٕٟمف ًمَّم ؾمٌؼ اًمٙمًلم قمغم اًمت

، وومْمٚمف، أن اذأسم٧م إمم سمٞم٤من ُم٤م هق هذا اًمتقطمٞمد اًمذي سمقب ًمف هذه إسمقاب )وضمقسمف

 .واًمدقمقة إًمٞمف(

 :وىمد ذيمر اعم١مًمػ َخس آي٤مت، وهق شمٗمًػم اًمتقطمٞمد، ومٞمج٤مب هبذا اًم٤ٌمب

 .ُمقصقل سمدل ُمٜمفاؾمؿ : " اًمذيـ ". ُمٌتدأ: أوٓء. " أوًمئؽ ": ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي٦م إومم

ه١مٓء اًمذيـ يدقمقهؿ : ظمؼم اعمٌتدأ6 أي: ومجٚم٦م " يٌتٖمقن ". صٚم٦م اعمقصقل: " يدقمقن "

ه١مٓء هؿ أٟمٗمًٝمؿ يٌتٖمقن إمم رهبؿ اًمقؾمٞمٚم٦م أُّيؿ أىمرب6 ومٙمٞمػ شمدقمقهنؿ وهؿ حمت٤مضمقن 

                                                                                              

 ÷. ـ أؿمٞمؿ إؿمجٕمل ( ُمـ طمدي٨م ـم٤مرق سم77رواه ُمًٚمؿ ) (8)
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6 يمٕمٞمًك سمـ  وهق داع، وهذا يٜمٓمٌؼ قمغم يمؾ ُمـ دقمل، ومٝمذا ؾمٗمف ذم اِل٘مٞم٘م٦م؟! ُمٗمت٘مرون

 .وأُم٤م اًمِمجر واِلجر6 ومًل يدظمؾ ذم أي٦م. واًمّم٤مِللم، وإوًمٞم٤مء، ئٙم٦مواعمًل، ُمريؿ

ومٝم١مٓء اًمذيـ زقمٛمتؿ أهنؿ أوًمٞم٤مء ُمـ دون اهلل ٓ يٛمٚمٙمقن يمِمػ اًمي وٓ حتقيٚمف ُمـ 

وىمد ، ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من6 ٕهنؿ هؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ يدقمقن يٌتٖمقن إمم رهبؿ اًمقؾمٞمٚم٦م أُّيؿ أىمرب

ـْ ىِمٓمِْٛمػٍم }: ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤م طم٤مل ه١مٓء اعمدقمقيـ ـْ ُدوٟمِِف َُم٤م َيْٛمٚمُِٙمقَن ُِم ـَ شَمْدقُمقَن ُِم ِذي َواًمه

َٛمُٕمقا ُدقَم٤مَءيُمْؿ َوًَمْق ؾَمِٛمُٕمقا َُم٤م اؾْمَتَج٤مسُمقا ًَمُٙمْؿ َوَيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َيْٙمُٗمُروَن  ًْ إِْن شَمْدقُمقُهْؿ ٓ َي

ٌِّئَُؽ ُِمثُْؾ ظَمٌػٍِم{ يمُِٙمْؿ َوٓ ُيٜمَ  .سمنِِمْ

ويمٛمـ ، ُم٠ًمًم٦م6 يمٛمـ يدقمق قمٚمٞم٤م قمٜمد وىمققمٝمؿ ذم اًمِمدائد دقم٤مء: 6 أي " يدقمقن ": ىمقًمف

 :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصيدقمق اًمٜمٌل 

 ؾمقاك قمٜمد طمٚمقل اِل٤مدث اًمٕمٛمؿ. . . ي٤م أيمرم اخلٚمؼ ُم٤م زم ُمـ أًمقذ سمف

 .واًمًجقد، واًمريمقع، واًمٜمذر، وىمد يٙمقن دقم٤مء قم٤ٌمدة6 يمٛمـ يتذًمؾ ِلؿ سم٤مًمت٘مرب

 .يٓمٚمٌقن: " يٌتٖمقن ": ىمقًمف

يٓمٚمٌقن ُم٤م يٙمقن وؾمٞمٚم٦م : ء اًمذي يقصٚمٝمؿ إمم اهلل6 يٕمٜملاًمٌم: 6 أي " اًمقؾمٞمٚم٦م ": ىمقًمف

ويمذًمؽ أيْم٤م يرضمقن رُحتف وخي٤مومقن ، أُّيؿ أىمرب إمم اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -إمم اهلل 

 .قمذاسمف

 .باب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهلل، وجه مناسبة اآلية للباب

، اهلل أطمدا6 ٓ ُمٚمٙم٤م ُم٘مرسم٤مسمحٞم٨م ٓ يدقمق ُمع ، أن اًمتقطمٞمد يتْمٛمـ اًمؼماءة ُمـ اًمنمك

سمؾ هؿ ، وه١مٓء اًمذيـ يدقمقن إٟمٌٞم٤مء واعمًلئٙم٦م َل يتؼمءوا ُمـ اًمنمك، وٓ ٟمٌٞم٤م ُمرؾمًل

وُمـ اًمٕمج٥م أهنؿ يدقمقن ُمـ هؿ ذم طم٤مضم٦م إمم ُم٤م ي٘مرهبؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم6 ، واىمٕمقن ومٞمف

 ؟!ومٝمؿ همػم ُمًتٖمٜملم قمـ اهلل سم٠مٟمٗمًٝمؿ6 ومٙمٞمػ يٖمٜمقن همػمهؿ

 .أيتلم{ َوىَمْقُِمفِ  ٕسَمِٞمفِ  إسِْمَراِهٞمؿُ  ىَم٤مَل  َوإِذْ }: شمٕم٤ممم ىمقًمف: ث٦مواًمث٤مًم اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م

إٟمٜمل : وهق اًمتخكم6 أي، وهل صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م ُمـ اًمتؼمؤ، قمغم وزن ومٕم٤مل: " سمراء ": ىمقًمف
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وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمًلة واًمًًلم ىمقي ذم ، ُمتخؾ هم٤مي٦م اًمتخكم قمَّم شمٕمٌدون إٓ اًمذي ومٓمرين

 .وأسمقه هق آزر، ٕسمٞمف وىمقُمف وم٘م٤مل ذًمؽ ُمٕمٚمٜم٤م سمف، ذات اهلل

وُمٜمٝمؿ ، اًمٕم٤ٌمدة هٜم٤م اًمتذًمؾ واخلْمقع6 ٕن ذم ىمقُمف ُمـ يٕمٌد إصٜم٤مم: " شمٕمٌدون ": ىمقًمف

 .ُمـ يٕمٌد اًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٙمقايم٥م

ٌُُدوَن{ واْلصم٤ٌمت: مجع سملم اًمٜمٗمل واْلصم٤ٌمت6 وم٤مًمٜمٗمل }إِٓه اًمهِذي وَمَٓمَريِن{: ىمقًمف : }سَمَراٌء مِمه٤م شَمْٕم

ٓه اًمه  ِذي وَمَٓمَريِن{ ومدل قمغم أن اًمتقطمٞمد ٓ يتؿ إٓ سم٤مًمٙمٗمر سمَّم ؾمقى اهلل واْليَّمن سم٤مهلل }إِ

َؽ سم٤ِمًْمُٕمْرَوِة اًْمُقصْمَ٘مك{ وه١مٓء : وطمده ًَ  وَمَ٘مِد اؾْمَتْٛم
ِ

ـْ سم٤ِمَّلله ـْ َيْٙمُٗمْر سم٤ِمًمٓمه٤مهُمقِت َوُي١ْمُِم }وَمَٛم

ٓه اًمهِذي وَمَٓمَريِن{ وإ: يٕمٌدون اهلل ويٕمٌدون همػمه6 ٕٟمف ىم٤مل صؾ ذم آؾمتثٜم٤مء }إِ

 .وُمع ذًمؽ شمؼمأ ُمٜمٝمؿ، آشمّم٤مل إٓ سمدًمٞمؾ

 :}إِٓه اًمهِذي وَمَٓمَريِن{ وَل ي٘مؾ إٓ اهلل وم٤مئدشم٤من: وذم ىمقل إسمراهٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اْلؿم٤مرة إمم قمٚم٦م إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة6 ٕٟمف يمَّم أٟمف ُمٜمٗمرد سم٤مخلٚمؼ6 ومٞمج٥م أن يٗمرد : إومم

 .سم٤مًمٕم٤ٌمدة

إمم سمٓمًلن قم٤ٌمدة إصٜم٤مم6 ٕهن٤م َل شمٗمٓمريمؿ طمتك شمٕمٌدوه٤م6 ومٗمٞمٝم٤م شمٕمٚمٞمؾ اْلؿم٤مرة : اًمث٤مٟمٞم٦م

وهذه ُمـ اًمًٌلهم٦م اًمت٤مُم٦م ذم شمٕمٌػم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ، ًمٚمتقطمٞمد اجل٤مُمع سملم اًمٜمٗمل واْلصم٤ٌمت

 .اًمًًلم

 ،سمؾ ٓسمد ُمـ إظمًلصف هلل، يًتٗم٤مد ُمـ أي٦م أن اًمتقطمٞمد ٓ ُيّمؾ سمٕم٤ٌمدة اهلل ُمع همػمه

 :صم٦م أىم٤ًممواًمٜم٤مس ذم هذا اعم٘م٤مم صمًل

 .وىمًؿ يٕمٌد اهلل وهمػمه. وىمًؿ يٕمٌد همػمه وم٘مط. ىمًؿ يٕمٌد اهلل وطمده

 .وإول وم٘مط هق اعمقطمد

{ أي٦م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: سمٕم٦ماًمرا أي٦م
ِ

ـْ ُدوِن اَّلله َُذوا َأطْم٤ٌَمَرُهْؿ َوُرْه٤ٌَمهَنُْؿ َأْرسَم٤مسم٤ًم ُِم  .}اخته

" أرسم٤مسم٤م "6 : واًمث٤مين، ذوا "واعمٕمٓمقف قمٚمٞمٝم٤م اعمٗمٕمقل إول ل " اخت: " أطم٤ٌمرهؿ ": ىمقًمف

 .ه١مٓء اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ضمٕمٚمقا أطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ أرسم٤مسم٤م: أي
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 .وي٘م٤مل ًمٚمٕم٤مَل أيْم٤م سمحر ًمٙمثرة قمٚمٛمف، وهق اًمٕم٤مَل، مجع طمؼم: وإطم٤ٌمر

 .قم٤ٌمدهؿ: أي " وره٤ٌمهنؿ " 6: ىمقًمف شمٕم٤ممم

 أي َيٕمٚمقهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل6، مجع رب: " أرسم٤مسم٤م ": وىمقًمف

 .ومٞمٓمٞمٕمقهنؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، ٕهنؿ ي٠ممترون سم٠مُمرهؿ ذم خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل6 إطم٤ٌمر أرسم٤مسم٤مومجٕمٚمقا 

 .وضمٕمٚمقا اًمره٤ٌمن أرسم٤مسم٤م سم٤مخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء يٕمٌدوهنؿ ُمـ دون اهلل

 .ُمـ همػم اهلل: 6 أي " ُمـ دون اهلل ": ىمقًمف

 : ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي٦م اخل٤مُم٦ًم
ِ

ـْ ُدوِن اَّلله ـْ َيتهِخُذ ُِم ـَ اًمٜمه٤مِس َُم  َأٟمَْدادًا ُُيٌُِّقهَنُْؿ يَمُح٥مِّ }َوُِم

{ أي٦م
ِ

 .اَّلله

واجل٤مر ، وقمًلُمتٝم٤م أن يّمح أن ُيؾ حمٚمٝم٤م سمٕمض، ُمـ ًمٚمتٌٕمٞمض: " وُمـ اًمٜم٤مس ": ىمقًمف

أي ُمـ َيٕمؾ هلل . و " ُمـ يتخذ " ُمٌتدأ ُم١مظمر، واعمجرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم

 ." ُمـ دون اهلل " ُم٘مدُم٤م أٟمدادا وُمٗمٕمقِل٤م إول " أٟمدادا " ُم١مظمرا وُمٗمٕمقِل٤م اًمث٤مين

" ُيٌقهنؿ " أو سم٤مجلٛمع : وىمقًمف. ضم٤مءت سم٤مْلومراد ُمراقم٤مة ًمٚمٗمظ "ُمـ": " يتخذ ": وىمقًمف

 .ُمراقم٤مة ًمٚمٛمٕمٜمك

عمـ ىم٤مل ًمف ُم٤م ؿم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص وِلذا ىم٤مل اًمٜمٌل ، وهق اًمِمٌٞمف واًمٜمٔمػم، مجع ٟمد: " أٟمدادا ": وىمقًمف

 .سمؾ ُم٤م ؿم٤مء اهلل وطمده "؟! "أضمٕمٚمتٜمل هلل ٟمدا: اهلل وؿمئ٧م

{: ًمفوىمق
ِ

 .ُيٌقهنؿ يمح٥م اهلل6 اًمٜمدي٦م ذم اعمح٦ٌم: هذا وضمف اعمِم٤مهب٦م6 أي }ُُيٌُِّقهَنُْؿ يَمُح٥مِّ اَّلله

{: واظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ىمقًمف
ِ

 .}يَمُح٥مِّ اَّلله

ومٞمٙمقن ذم ىمٚمقهبؿ حم٦ٌم هلل وحم٦ٌم ، َيٕمٚمقن حم٦ٌم إصٜم٤مم ُم٤ًموي٦م عمح٦ٌم اهلل: وم٘مٞمؾ

أي . ومٞمٙمقن اعمّمدر ُمْم٤موم٤م إمم ُمٗمٕمقًمف وَيٕمٚمقن حم٦ٌم إصٜم٤مم يمٛمح٦ٌم اهلل6، ًمألصٜم٤مم

 .ُيٌقن إصٜم٤مم يمحٌٝمؿ اهلل

 .ُيٌقن هذه إصٜم٤مم حم٦ٌم ؿمديدة يمٛمح٦ٌم اعم١مُمٜملم هلل: وىمٞمؾ

 .وؾمٞم٤مق هذه أي٦م ي١ميد اًم٘مقل إول
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{: وىمقًمف

ِ
ه
ِ

ـَ آَُمٜمُقا أؿََمدُّ طُم٤ًٌّم َّلل ول يٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م }َواًمهِذي واًمذيـ آُمٜمقا أؿمد طم٤ٌم هلل : قمغم اًمرأي ٕا

ـ ه١مٓء هلل6 ٕن حم٦ٌم اعم١مُمٜملم ظم٤مًمّم٦م  .وحم٦ٌم ه١مٓء ومٞمٝم٤م ذك سملم اهلل وسملم أصٜم٤مُمٝمؿ، ُم

واًمذيـ آُمٜمقا أؿمد طم٤ٌم هلل ُمـ ه١مٓء ٕصٜم٤مُمٝمؿ6 ٕن حم٦ٌم : وقمغم اًمرأي اًمث٤مين ُمٕمٜم٤مه٤م

سمخًلف اعمنميملم6 وم٢من حمٌتٝمؿ ، اعم١مُمٜملم صم٤مسمت٦م ذم اًمناء واًمياء قمغم سمره٤من صحٞمح

 .ا ُمًٝمؿ اًميٕصٜم٤مُمٝمؿ شمتْم٤مءل إذ

وُم٤م سم٤مًمؽ سمرضمؾ ُي٥م همػم اهلل وٓ ؟! ومَّم سم٤مًمؽ سمرضمؾ ُي٥م همػم اهلل أيمثر ُمـ حمٌتف هلل

 ؟!ُي٥م اهلل

 .وم٤مْلذاك ذم اعمح٦ٌم إذاك سم٤مهلل، جٛمٞمع اِلريم٤مت ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اعمح٦ٌم6 وم٤معمح٦ٌم أؾم٤مس اًمٕمٛمؾوم

 :واحملبة أنواع

اِل٥م : وم٠موصمؼ قمرى اْليَّمن، فسمؾ هل ُمـ يمَّمًم، اعمح٦ٌم هلل وهذه ٓ شمٜم٤مذم اًمتقطمٞمد: إول

ؾمقاء يم٤من ، واعمح٦ٌم هلل هل أن حت٥م هذا اًمٌمء6 ٕن اهلل ُيٌف. واًمٌٖمض ذم اهلل، ذم اهلل

 .وهذا ُمـ مت٤مم اًمتقطمٞمد، ؿمخّم٤م أو قمٛمًل

اعمح٦ٌم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل ٓ ي١مصمره٤م اعمرء قمغم حم٦ٌم اهلل6 ومٝمذه ٓ شمٜم٤مذم حم٦ٌم اهلل6 يمٛمح٦ٌم : اًمث٤مين

. "قم٤مئِم٦م": ىم٤مل؟ ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمؽملسو هيلع هللا ىلص وِلذا ًمَّم ؾمئؾ اًمٜمٌل ، لواًمَّم، واًمقًمد، اًمزوضم٦م

 .وُمـ ذًمؽ حم٦ٌم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٚم٤ٌمس. "أسمقه٤م": ىم٤مل؟ ومٛمـ اًمرضم٤مل: ىمٞمؾ

وهل أن شمٙمقن حم٦ٌم همػم اهلل يمٛمح٦ٌم اهلل أو ، اعمح٦ٌم ُمع اهلل اًمتل شمٜم٤مذم حم٦ٌم اهلل: اًمث٤مًم٨م

وذًمؽ إذا ، وحم٦ٌم همػمه ىمدم حم٦ٌم همػم اهلل سمحٞم٨م إذا شمٕم٤مرو٧م حم٦ٌم اهلل، أيمثر ُمـ حم٦ٌم اهلل

 .ضمٕمؾ هذه اعمح٦ٌم ٟمدا عمح٦ٌم اهلل ي٘مدُمٝم٤م قمغم حم٦ٌم اهلل أو ي٤ًموُّي٤م هب٤م

أن اهلل ضمٕمؾ ه١مٓء اًمذيـ ؾم٤مووا حم٦ٌم اهلل سمٛمح٦ٌم همػمه ُمنميملم : اًمِم٤مهد ُمـ هذه أي٦م

 .ضم٤مقمٚملم هلل أٟمدادا

 :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ " ُمـ ىم٤مل ٓ لِإ إٓ اهلل ": ىمقًمف

وُمـ يرى أن ، أي ٓ ُمٕمٌقد طمؼ إٓ اهلل6 ومٚمٗمظ اجلًلًم٦م سمدل ُمـ اًمْمٛمػم اعمًتؽم ذم اخلؼم 
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 .هق اخلؼم: "ٓ" شمٕمٛمؾ ذم اعمٕمروم٦م ي٘مقًمقن

ىمٚمٜم٤م ذًمؽ6 ٕن ، سمٕم٤ٌمدة ُمـ يٕمٌد ُمـ دون اهلل: أي: " ويمٗمر سمَّم يٕمٌد ُمـ دون اهلل ": ىمقًمف

ٙمـ ٓ ٟم١مُمـ سمٕم٤ٌمدشمف وٓ سم٠مٟمف ًم، وٟمحـ ٟم١مُمـ سمف، قمٞمًك سمـ ُمريؿ يم٤من يٕمٌد ُمـ دون اهلل

ـَ َُمْرَيَؿ َأَأٟم٧َْم ىُمٚم٧َْم ًمِٚمٜمه٤مِس : ُمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة6 يمَّم ىم٤مل شمٕم٤ممم ك اسْم ًَ ُ َي٤م قِمٞم }َوإِْذ ىَم٤مَل اَّلله

 ىَم٤مَل ؾُمٌَْح٤مَٟمَؽ َُم٤م َيُٙمقُن زِم َأْن َأىُمقَل َُم٤م ًَمٞمَْس زِم سمَِحؼٍّ إِ 
ِ

ـْ ُدوِن اَّلله َل إَِِللَْمِ ُِم ُذويِن َوُأُمِّ ِ ْن اخته

َؽ إِٟمهَؽ َأٟم٧َْم قَمًلهُم اًْمُٖمُٞمقِب 
ًِ َُم٤م يُمٜم٧ُْم ىُمٚمُْتُف وَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمَتُف شَمْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم َٟمْٗمِز َوٓ َأقْمَٚمُؿ َُم٤م ذِم َٟمْٗم

َ َرِبِّ َوَرسمهُٙمْؿ{ ٌُُدوا اَّلله ٓه َُم٤م َأَُمْرشَمٜمِل سمِِف َأِن اقْم  .ىُمٚم٧ُْم َِلُْؿ إِ

دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ يٙمٗمل جمرد اًمتٚمٗمظ سمًل لِإ إٓ : " " ويمٗمر سمَّم يٕمٌد ُمـ دون اهلل: وذم ىمقًمف

ومٛمـ ، سمؾ وشمٙمٗمر أيْم٤م سمٙمؾ يمٗمر، دون اهلل سمؾ ٓ سمد أن شمٙمٗمر سمٕم٤ٌمدة ُمـ يٕمٌد ُمـ، اهلل

ويرى أن اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد اًمٞمقم قمغم ديـ صحٞمح6 ومٚمٞمس ، ٓ لِإ إٓ اهلل: ي٘مقل

سمؾ إدي٤من قم٘م٤مئد ، ًٚمؿوُمـ يرى إدي٤من أومٙم٤مرا خيت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يريد6 ومٚمٞمس سمٛم، سمٛمًٚمؿ

وِلذا يٜمٙمر قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس ذم ، وضمؾ يتٛمِمك اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ُمٗمروو٦م ُمـ ىمٌؾ اهلل قمز

اًمديـ اْلؾمًلُمل أو اًمٕم٘مٞمدة : سمؾ اًمقاضم٥م أن ي٘م٤مل، اًمٗمٙمر اْلؾمًلُمل: شمٕمٌػمه سم٘مقًمف

وٓ سم٠مس سم٘مقل اعمٗمٙمر اْلؾمًلُمل6 ٕٟمف وصػ ًمٚمِمخص ٟمٗمًف ٓ ًمٚمديـ ، اْلؾمًلُمٞم٦م

 .اًمذي هق قمٚمٞمف

هل اًمتٕمٌػم سمٚمٖم٦م : واًمؽممج٦م، اًمتٗمّمٞمؾ: اعمراد سم٤مًمنمح هٜم٤م: "وذح هذه اًمؽممج٦م": ًمفىمق

: ومٞم٘م٤مل، وًمٙمٜمٝم٤م شمٓمٚمؼ سم٤مصٓمًلح اعم١مًمٗملم قمغم اًمٕمٜم٤مويـ وإسمقاب، قمـ ًمٖم٦م أظمرى

 .سمقب ًمف: شمرضمؿ قمغم يمذا6 أي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

 :مسائل فيه

 .وسمٞمٜمٝم٤م سم٠مُمقر واوح٦م، وشمٗمًػم اًمِمٝم٤مدة وهل شمٗمًػم اًمتقطمٞمد، ومٞمف أيمؼم اعم٤ًمئؾ وأمهٝم٤م

سملم ومٞمٝم٤م اًمرد قمغم اعمنميملم اًمذيـ يدقمقن اًمّم٤مِللم 6 ومٗمٞمٝم٤م سمٞم٤من أن هذا : ُمٜمٝم٤م آي٦م اْلهاء
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 .هق اًمنمك إيمؼم

. ختذوا أطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهللسملم ومٞمٝم٤م أن أهؾ اًمٙمت٤مب ا: وُمٜمٝم٤م آي٦م سمراءة

ُمع أن شمٗمًػمه٤م اًمذي ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ـم٤مقم٦م ، وسملم أهنؿ َل ي١مُمروا إٓ سم٠من يٕمٌدوا إِل٤م واطمدا

 .ٓ دقم٤مؤهؿ إي٤مهؿ، اًمٕمٚمَّمء واًمٕم٤ٌمد ذم اعمٕمّمٞم٦م

ه٤م شَمْٕمٌُُدوَن إِٓه اًمه : وُمٜمٝم٤م ىمقل اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًًلم ًمٚمٙمٗم٤مر ِذي وَمَٓمَريِن{ وم٤مؾمتثٜمك }إِٟمهٜمِل سَمَراٌء مِم

 .اعمٕمٌقديـ رسمف ُمـ

: وم٘م٤مل، وذيمر ؾمٌح٤مٟمف أن هذه اًمؼماءة وهذه اعمقآة هل شمٗمًػم ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل

وُمٜمٝم٤م آي٦م اًمٌ٘مرة ذم اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ىم٤مل اهلل ، }َوضَمَٕمَٚمَٝم٤م يَمٚمَِٛم٦ًم سَم٤مىمِٞم٦ًَم ذِم قَمِ٘مٌِِف ًَمَٕمٚمهُٝمْؿ َيْرضِمُٕمقَن{

ـَ اًمٜمه٤مِر{}َوَُم٤م ُهْؿ سمِ : ومٞمٝمؿ ومدل قمغم أهنؿ ، ذيمر أهنؿ ُيٌقن أٟمدادهؿ يمح٥م اهلل، َخ٤مِرضِملَم ُِم

؟! ومٙمٞمػ سمٛمـ أطم٥م اًمٜمد أيمؼم ُمـ طم٥م اهلل وَل يدظمٚمٝمؿ ذم اْلؾمًلم، ُيٌقن اهلل طم٤ٌم قمٔمٞمَّم

 ؟!ويمٞمػ سمٛمـ َل ُي٥م إٓ اًمٜمد وطمده وَل ُي٥م اهلل

، ـ دون اهلل6 طمرم ُم٤مًمف ودُمفويمٗمر سمَّم يٕمٌد ُم، ٓ لِإ إٓ اهلل: ُمـ ىم٤مل )): ملسو هيلع هللا ىلصوُمٜمٝم٤م ىمقًمف 

 ((وطم٤ًمسمف قمغم اهلل 

وهذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٌلم ُمٕمٜمك )ٓ لِإ إٓ اهلل( 6 وم٢مٟمف َل َيٕمؾ اًمتٚمٗمظ هب٤م قم٤مصَّم ًمٚمدم 

سمؾ وٓ يمقٟمف ٓ يدقمق إٓ ، سمؾ وٓ اْلىمرار سمذًمؽ، سمؾ وٓ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ُمع ًمٗمٔمٝم٤م، واًمَّمل

يْمٞمػ إمم ذًمؽ اًمٙمٗمر سمَّم يٕمٌد ُمـ  سمؾ ٓ ُيرم ُم٤مًمف ودُمف طمتك، اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

! ومٞم٤م ِل٤م ُمـ ُم٠ًمًم٦م ُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م وأضمٚمٝم٤م. وم٢من ؿمؽ أو شمقىمػ6 َل ُيرم ُم٤مًمف وٓ دُمف. دون اهلل

 !.وطمج٦م ُم٤م أىمٓمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٜم٤مزع! وي٤م ًمف ُمـ سمٞم٤من ُم٤م أووحف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الصرح

 :وهل شمٗمًػم اًمتقطمٞمد"، "ومٞمف أيمؼم اعم٤ًمئؾ وأمهٝم٤م: ىمقًمف

 :ومتٗمًػم اًمتقطمٞمد أٟمف ٓ سمد ومٞمف ُمـ أُمريـ 
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 وضمؾ ٟمٗمل إًمقهٞم٦م قمـ ؾمقى اهلل قمز: إول

تح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد6 ٕن إصم٤ٌمت إًمقهٞم٦م هلل وطمده6 ومًلسمد ُمـ اًمٜمٗمل واْلصم٤ٌمت ًم: اًمث٤مين

 .وهذا ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمٜمٗمل واْلصم٤ٌمت، اًمتقطمٞمد ضمٕمؾ اًمٌمء واطمدا سم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ

 .ًمٙمـ َل شمٜمٗمٝم٤م قمـ همػمه6 وم٤مًمتقطمٞمد َل يتؿ، اهلل لِإ أصم٧ٌم ًمف إًمقهٞم٦م: ٢مذا ىمٚم٧موم

 .وإذا ىمٚم٧م ٓ لِإ إٓ اهلل أصم٧ٌم إًمقهٞم٦م هلل وٟمٗمٞمتٝم٤م قمَّم ؾمقاه

أؿمٝمد أن : هل اًمتٕمٌػم قمَّم شمٞم٘مٜمف اْلٟم٤ًمن سم٘مٚمٌف6 وم٘مقل: ِمٝم٤مدةاًم: "شمٗمًػم اًمِمٝم٤مدة": ىمقًمف

 .وهق أٟمف ٓ لِإ إٓ اهلل، أٟمٓمؼ سمٚم٤ًمين ُمٕمؼما قمَّم يٙمٜمف ىمٚمٌل ُمـ اًمٞم٘ملم: ٓ لِإ إٓ اهلل6 أي

ـَ َيْدقُمقَن{ أي٦م6 ومٌلم ومٞمٝم٤م اًمرد : وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: "ُمٜمٝم٤م آي٦م اْلهاء": ىمقًمف ِذي }ُأوًَمِئَؽ اًمه

وسملم أن هذا هق اًمنمك إيمؼم6 ٕن اًمدقم٤مء ُمـ ، ًمذيـ يدقمقن اًمّم٤مِللمقمغم اعمنميملم ا

٤ٌَمَدِِت ؾَمَٞمْدظُمُٚمقَن : ىم٤مل شمٕم٤ممم، اًمٕم٤ٌمدة ـْ قِم وَن قَم تَْٙمؼِمُ ًْ ـَ َي ِذي }اْدقُمقيِن َأؾْمَتِج٥ْم ًَمُٙمْؿ إِنه اًمه

{ ومدل قمغم أن اًمدقم٤مء قم٤ٌمدة ـَ دقم٤م  ومٙمؾ ُمـ، ٕن آظمر اًمٙمًلم شمٕمٚمٞمؾ ٕوًمف، ضَمَٝمٜمهَؿ َداظِمِري

 .أطمدا همػم اهلل طمٞم٤م أو ُمٞمت٤م6 ومٝمق ُمنمك ذيم٤م أيمؼم

 :ودقم٤مء اعمخٚمقق يٜم٘مًؿ إمم صمًلصم٦م أىم٤ًمم

وهق أن شمدقمق خمٚمقىم٤م سم٠مُمر ُمـ إُمقر اًمتل يٛمٙمـ أن يدريمٝم٤م سم٠مؿمٞم٤مء ، ضم٤مئز: إول

" وإذا  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ، سمؾ هق ُمـ إُمقر اجل٤مئزة، حمًقؾم٦م ُمٕمٚمقُم٦م6 ومٝمذا ًمٞمس ُمـ دقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة

 دقم٤مك وم٠مضمٌف

ؾمقاء يم٤من طمٞم٤م أو ُمٞمت٤م ومٞمَّم ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل6 ومٝمذا ، أن شمدقمق خمٚمقىم٤م ُمٓمٚم٘م٤م: ٤ميناًمث

اضمٕمؾ ُم٤م ذم سمٓمـ ! ي٤م ومًلن: ُمثؾ، ذك أيمؼم ٕٟمؽ ضمٕمٚمتف ٟمدا هلل ومٞمَّم ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل

 .اُمرأِت ذيمرا

يْم٤م أن شمدقمق خمٚمقىم٤م ُمٞمت٤م ٓ َيٞم٥م سم٤مًمقؾم٤مئؾ اِلًٞم٦م اعمٕمٚمقُم٦م6 ومٝمذا ذك أيمؼم أ: اًمث٤مًم٨م

 .ٕٟمف ٓ يدقمق ُمـ يم٤من هذه طم٤مًمف طمتك يٕمت٘مد أن ًمف شمٍموم٤م ظمٗمٞم٤م ذم اًمٙمقن

سملم ومٞمٝم٤م أن أهؾ اًمٙمت٤مب اختذوا أطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ : آي٦م سمراءة: "وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف
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وهق سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م أًمّمؼ ُمـ شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م6 ٕن ، وهذا ذك اًمٓم٤مقم٦م: دون اهلل"

}َوَُم٤م اظْمَتَٚمْٗمُتْؿ : ىم٤مل شمٕم٤ممم، اهلل شمٕم٤ممم6 ومٝمق ُمـ مت٤مم رسمقسمٞمتف اِلٙمؿ ذقمٞم٤م يم٤من أو يمقٟمٞم٤م إمم

}
ِ

 وَمُحْٙمُٛمُف إمَِم اَّلله
ٍ
ء ـْ َرْ  .}ًَمُف اِْلُْٙمُؿ َوإًَِمٞمِْف شُمْرضَمُٕمقَن{: وىم٤مل شمٕم٤ممم، وِمٞمِف ُِم

ٓه اًمه : ىمقل اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًًلم ًمٚمٙمٗم٤مر: "وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف ٌُُدوَن إِ ِذي وَمَٓمَريِن{ }إِٟمهٜمِل سَمَراٌء مِمه٤م شَمْٕم

اًمؼماءة : اًمتقطمٞمد ٓ سمد ومٞمف ُمـ ٟمٗمل وإصم٤ٌمت وم٤مؾمتثٜمك ُمـ اعمٕمٌقديـ رسمف" ومدل هذا قمغم أن

 وإظمًلص اًمٕم٤ٌمدة هلل وطمده، مم٤م ؾمقى اهلل

: وذيمر ؾمٌح٤مٟمف أن هذه اًمؼماءة وهذه اعمقآة هل شمٗمًػم ؿمٝم٤مدة أن ٓ لِإ إٓ اهلل6 وم٘م٤مل

ُٝمْؿ َيْرضِمُٕمقَن{ وهل ٓ لِإ إٓ اهلل6 ومٙم٤من ُمٕمٜمك ىمقًمف}َوضَمَٕمَٚمَٝم٤م يَمٚمَِٛم٦ًم سَم٤مىِمَٞم٦ًم ذِم قمَ  : ِ٘مٌِِف ًَمَٕمٚمه

ٓه اًمهِذي وَمَٓمَريِن{ هق ُمٕمٜمك ىمقل ٌُُدوَن إِ ٜمِل سَمَراٌء مِمه٤م شَمْٕم  .ٓ لِإ إٓ اهلل: }إِٟمه

ـَ اًمٜمه٤مرِ : آي٦م اًمٌ٘مرة ذم اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ: "وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف  6{}َوَُم٤م ُهْؿ سمَِخ٤مِرضِملَم ُِم

ومجٕمؾ اهلل اعمح٦ٌم ذيم٤م إذا أطم٥م ؿمٞمئ٤م ؾمقى اهلل يمٛمحٌتف هلل6 ومٞمٙمقن ُمنميم٤م ُمع اهلل ذم 

 .وِلذا َي٥م أن شمٙمقن حم٦ٌم اهلل ظم٤مًمّم٦م ٓ يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمد، اعمح٦ٌم

ويمٞمػ سمٛمـ َل ُي٥م إٓ اًمٜمد ؟! "ومٙمٞمػ سمٛمـ أطم٥م اًمٜمد أيمؼم ُمـ طم٥م اهلل: ىم٤مل اعم١مًمػ

 ."؟! وطمده وَل ُي٥م اهلل

 :وم٤مٕىم٤ًمم أرسمٕم٦م

 .أن ُي٥م اهلل طم٤ٌم أؿمد ُمـ همػمه6 ومٝمذا هق اًمتقطمٞمد: إول

 .وهذا ذك، أن ُي٥م همػم اهلل يمٛمح٦ٌم اهلل: اًمث٤مين

 .وهذا أقمٔمؿ مم٤م ىمٌٚمف، أن ُي٥م همػم اهلل أؿمد طم٤ٌم ُمـ اهلل: اًمث٤مًم٨م

 .وهذا أقمٔمؿ وأـمؿ، أن ُي٥م همػم اهلل وًمٞمس ذم ىمٚمٌف حم٦ٌم هلل شمٕم٤ممم: اًمراسمع

إذا6  ": " إًمخ. . . ٓ لِإ إٓ اهلل:  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ " ُمـ ىم٤ملىمقل اًمٜمٌل صغم: "وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف

ـْ : ىم٤مل شمٕم٤ممم، ومًل سمد ُمـ اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت واْليَّمن سم٤مهلل ـْ َيْٙمُٗمْر سم٤ِمًمٓمه٤مهُمقِت َوُي١ْمُِم }وَمَٛم

َؽ سم٤ِمًْمُٕمْرَوِة اًْمُقصْمَ٘مك{ ًَ  وَمَ٘مِد اؾْمَتْٛم
ِ

 .سم٤ِمَّلله
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شمٙمقن قم٤ٌمدهت٤م طم٘م٤م6  وأٟمٙمر أن، سم٤مٕصٜم٤مم يمٗمر: أي: " ويمٗمر سمَّم يٕمٌد ُمـ دون اهلل ": ىمقًمف

إصٜم٤مم اًمتل : سمؾ ٓ سمد أن ي٘مقل، وٓ أقمٌد صٜمَّم، ٓ لِإ إٓ اهلل: ومًل يٙمٗمل أن ي٘مقل

 .شمٕمٌد ُمـ دون اهلل أيمٗمر هب٤م وسمٕم٤ٌمدهت٤م

ٕٟمف إذا ؾم٤موى همػم ديـ 6 ومٛمـ ريض ديـ اًمٜمّم٤مرى ديٜم٤م يديٜمقن اهلل سمف6 ومٝمق يم٤مومر

ـْ َيٌْتَِغ هَمػْمَ اْلِ : ىمقًمف شمٕم٤ممم اْلؾمًلم ُمع اْلؾمًلم6 وم٘مد يمذب ـْ ُيْ٘مٌََؾ }َوَُم ؾْمًلِم دِيٜم٤ًم وَمَٚم

 .ُِمٜمُْف{

وهبذا ٟمٕمرف اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أص٤مب اعمًٚمٛملم اًمٞمقم سم٤مظمتًلـمٝمؿ ، وهبذا يٙمقن يم٤مومرا

، واعمًٚمٛمقن ٓ يتحريمقن، واًمٜمّم٤مرى يدقمقن إمم ديٜمٝمؿ ص٤ٌمطم٤م وُم٤ًمء، ُمع اًمٜمّم٤مرى

ـُ ،: ومقا اْلؾمًلم طم٘مٞم٘م٦م يٚمٞمٜمقن ِل١مٓءسمؾ سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمذيـ ُم٤م قمر }َودُّوا ًَمْق شُمْدِه

وآًم٧م هبؿ إمم هذا اًمذل اًمذي ، وهذا ُمـ اعمحٜم٦م اًمتل أص٤مسم٧م اعمًٚمٛملم أن، وَمُٞمْدِهٜمُقَن{

 .ص٤مروا ومٞمف
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 .آي٦م قمنمة وصمَّمن وآي٤مهت٤م ُم٤مئ٦م، هل ؾمقرة ُمٙمٞم٦م

 :يتهاتسم

 ذيمر صمؿ اعْم١ُْمُِمٜمُقَن { َأوْمَٚمَح  } ىَمدْ : شمٕم٤ممم اهلل سم٘مقل ٓومتت٤مطمٝم٤م اعم١مُمٜمقن ؾمقرة ؾمٛمٞم٧م

 .اًمٗمردوس ُمػماث وهق أظمرة ذم اًمٕمٔمٞمؿ وضمزاءهؿ اًمًٌٕم٦م اعم١مُمٜملم أوص٤مف

 :قبلها لما السورة مناسبت

 :هل ٟمقاح ُمـ اِل٩م سمًقرة اًمًقرة هذه صٚم٦م شمٔمٝمر

 ىمقًمف ُمٜمٝم٤م، وأظمرة اًمدٟمٞم٤م خلػمي اجل٤مُمٕم٦م واُمرإ ُمـ سمجٛمٚم٦م اِل٩م ؾمقرة ظمتٛم٧م -8

 ومذيمر، اًمًقرة هذه وم٤محت٦م ذم ومّّمؾ جمٛمؾ وهق شُمْٗمٚمُِحقَن { ًَمَٕمٚمهُٙمؿْ  اخْلػَْمَ  } َواوْمَٕمُٚمقا: شمٕم٤ممم

 أي٤مت اعْم١ُْمُِمٜمُقَن { َأوْمَٚمَح  } ىَمدْ : وم٘م٤مل، أومٚمح وم٘مد ومٕمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اخلػم ظمّم٤مل شمٕم٤ممم

 .اًمٕمنم

 .ووطمداٟمٞمتف اخل٤مًمؼ وضمقد قمغم أدًم٦م اًمًقرشملم ُمـ يمؾ ذم -7

 يمؾ ذم، واًمٕمٔم٦م ًمٚمٕمؼمة اعمت٘مدُملم إٟمٌٞم٤مء سمٕمض ىمّمص ذيمرت أيْم٤م اًمًقرشملم ذم -7

 (8). وضمٞمؾ ومرد وًمٙمؾ وقمٍم زُمـ

 تىصيات

 (اًمٙم٤مومرون يٗمٚمح ٓ إٟمف)  وظم٤ممتتٝم٤م(  اعم١مُمٜمقن أومٚمح ىمد)  وم٤محتتٝم٤م، اعم١مُمٜمقن ؾمقرة   

 (7). واخل٤ممت٦م اًمٗم٤محت٦م سملم ُم٤م ومِمت٤من  

                                                                                              

 (2/ 84اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (8)

 (703/ 7شمٗمًػم اًمزخمنمي  ) (7)
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إشم٘م٤من : دمد أّن ُمـ أهؿ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم اعمٗمٚمحلم، اىمرأ أول ؾمقرة ) اعم١مُمٜمقن ( سمتدسمر

وم٤مخلِمقع ذم ، وهذان إُمران مه٤م ه اًمٜمج٤مح وأؾم٤مس اًمٗمًلح، واعمداوُم٦م قمٚمٞمف، اًمٕمٛمؾ

واعمح٤مومٔم٦م قمغم مجٞمع اًمّمٚمقات ٓ شمٙمقن إٓ سم٤معمداوُم٦م ، اًمّمًلة يِمػم إمم رضورة اْلشم٘م٤من

 (8). وآؾمتٛمرار

 فسير والبيانالت

 [8: اعم١مُمٜمقن] { اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َأومَْٚمَح  ىَمدْ }ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 واًمٞمقم ورؾمٚمف سم٤مهلل وهق اًمتّمديؼ اْليَّمن سمّمٗم٦م ٓشمّم٤مومٝمؿ، وؾمٕمدوا وم٤مزوا ىمد أي

 .أظمر اعمًتٚمزم ًمٚم٘مٌقل واْلذقم٤من

وظم٤مص٦م ، ) ىمد ( إذا دظمٚم٧م قمغم اًمٗمٕمؾ اًمَّميض ) أومٚمح ( شمٗمٞمد حت٘مٞم٘مف وشمثٌٞمتف وىمرسمف: تأمل

إذا يم٤من اًمٙمًلم ُمـ اعمٚمؽ اًمٕمًلم ومٝمذا أقمٔمؿ اعمحٗمذات ٕهؾ اْليَّمن ًمٚمٛم٤ًمرقم٦م ًمٕمٛمؾ 

 اًمّم٤مِل٤مت

 ُمٜمٝم٩م رسم٤مين ذم اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ُمٌدأ اًمتِمجٞمع ىمٌؾ اًمتٙمٚمٞمػ { َأوْمَٚمَح  ىَمدْ } -

ـَ }ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي  [7: اعم١مُمٜمقن] { ظَم٤مؿِمُٕمقنَ  َصًلهَِتِؿْ  ذِم  ُهؿْ  اًمه

 اخلقف ُمع واًمتذًمؾ اخلْمقع وهق، اًم٘مٚم٥م ظمِمقع: واخلِمقع، ؾم٤ميمٜمقن ظم٤مئٗمقن أي

 سمذًمؽ ومٖمْمقا، ىمٚمقهبؿ ذم ظمِمققمٝمؿ يم٤من: اًمٌٍمي اِلًـ ىم٤مل. اجلقارح وؾمٙمقن

 (7). اجلٜم٤مح وظمٗمْمقا، أسمّم٤مرهؿ

 قمغم وآصمره٤م، قمداه٤م قمَّم هب٤م واؿمتٖمؾ، ِل٤م ىمٚمٌف ومّرغ عمـ ُيّمؾ إٟمَّم اًمّمًلة ذم واخلِمقع

 (7). قملم وىمرة راطم٦م ًمف شمٙمقن وطمٞمٜمئذ، همػمه٤م

                                                                                              

 د / حمٛمد اًم٘محٓم٤مين (8)

 (028/ 7شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (7)

 (028/ 7شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (7)
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 (8). اًمّمًلة (( ذم قمٞمٜمل ىمرة وضمٕمٚم٧م إذ ي٘مقل ))ملسو هيلع هللا ىلص واؾمتٛمع إمم ىمدوة اخل٤مؿمٕملم 

ـَ } ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي ـِ  ُهؿْ  َواًمه  [7: اعم١مُمٜمقن]{ ُُمْٕمِرُوقنَ  اًمٚمهْٖمقِ  قَم

، ٕٟمٗمًٝمؿ وشمٜمزُّي٤م، قمٜمف رهم٦ٌمً ، وم٤مئدة وٓ ومٞمف ظمػم ٓ اًمذي اًمٙمًلم يؽميمقن اًمذيـ أي

وا َذاَوإِ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم، ، قمٜمف وشمرومٕم٤م وا سم٤ِمًمٚمهْٖمقِ  َُمرُّ  ُمٚمؽ وإذا  [37: اًمٗمرىم٤من{ ]يمَِراًُم٤م َُمرُّ

: ىم٤مل سمقص٤مي٤م وص٤مه طملم ضمٌؾ سمـ عمٕم٤مذ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل يمَّم، وم٘مد مُجع ًمف اخلػم ًم٤ًمٟمف اًمٕمٌد

 )): وىم٤مل ٟمٗمًف سمٚم٤ًمن وم٠مظمذ، اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىمٚم٧م ((؟ يمٚمف ذًمؽ سمٛمًلك أظمؼمك أٓ ))

 اًمٚمٖمق قمـ أًمًٜمتٝمؿ يمػ، اِلٛمٞمدة ٗم٤مهتؿص ُمـ وم٤معم١مُمٜمقن. (( هذا قمٚمٞمؽ يمػ

 (7). واعمحرُم٤مت

يمثرة اًمٚمٖمق ًمذًمؽ ذيمره اهلل سمٕمد اخلِمقع ًمٞمحذره : ُمـ أقمٔمؿ ُمقاٟمع اخلِمقع - 

 اخل٤مؿمٕمقن

ـَ }ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي يَم٤مةِ  ُهؿْ  َواًمه  [0: اعم١مُمٜمقن{ ]وَم٤مقِمُٚمقنَ  ًمِٚمزه

 أدٟم٤مس ُمـ ٝمؿٕٟمٗمً ُمزيملم، إُمقال أضمٜم٤مس اظمتًلف قمغم، أُمقاِلؿ ًمزيم٤مة ُم١مدون أي

 (7). ودمٜمٌٝم٤م سمؽميمٝم٤م اًمٜمٗمس شمزيمق اًمتل إقمَّمل وُم٤ًموئ إظمًلق

ـَ } ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي ٓه ( 7) طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمه  َأيََّْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ

ُؿْ  ـِ ( 2) َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنه  [3 - 7: اعم١مُمٜمقن{ ] اًمَْٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  ٠ُموًَمئَِؽ ومَ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسمْتََٖمك وَمَٛم

 زٟمك ُمـ قمٜمف اهلل هن٤مهؿ ومٞمَّم ي٘مٕمقن ومًل، اِلرام ُمـ ومروضمٝمؿ طمٗمٔمقا ىمد واًمذيـ أي

 ُم٤م أي، اًمٞمٛملم سمٛمٚمؽ أو، سم٤مًمٕم٘مد ِلؿ اهلل أطمٚمٝم٤م اًمتل أزواضمٝمؿ ؾمقى ي٘مرسمقن وٓ، وًمقاط

                                                                                              

/ 8( ُمـ طمدي٨م أٟمس، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )7575( واًمٜم٤ًمئل )874/ 7رواه أُحد  ) (8)

755) 

 (704شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (7)

 (704شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (7)
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، اِلًلل قمغم اىمتٍم ومٛمـ -ىم٤مئَّم اًمرق يم٤من طمٞم٨م اًمَّميض ذم -اًمناري ُمـ أيَّمهنؿ ُمٚمٙم٧م

ـِ . طمرج وٓ قمٚمٞمف ًمقم ومًل  ـمٚم٥م ومٛمـ أي اًمٕم٤مُدوَن { ُهؿُ  وَم٠ُموًمئَِؽ  ذًمَِؽ  َوراءَ  اسْمَتٖمك } وَمَٛم

 طمدود اعمتج٤موزون، اًمٕمدوان ذم اعمتٜم٤مهقن هؿ وم٠موًمئؽ، واْلُم٤مء ُمـ اًمزوضم٤مت ذًمؽ همػم

 .اهلل

ـَ }ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي ََُم٤مَٟم٤مهِتِؿْ  ُهؿْ  َواًمه  [4: اعم١مُمٜمقن] { اقُمقنَ رَ  َوقَمْٝمِدِهؿْ  ِٕ

 ي١مدون سمؾ، خيقٟمقا َل ائتٛمٜمقا وم٢مذا، اًمٕمٝمد وىمدؾمٞم٦م إُم٤مٟم٦م طمرُم٦م ُيٗمٔمقن واًمذيـ أي

 سم٤مًمٕمٝمد واًمقوم٤مء إُم٤مٟم٦م وم٠مداء، سمذًمؽ أوومقا قم٤مىمدوا أو قم٤مهدوا وإذا، أهٚمٝم٤م إمم إُم٤مٟم٦م

 أهؾ صٗم٦م ومٝمل، اًمقوم٤مء وقمدم اًمققمد وظمٚمػ واًمٖمدر اخلٞم٤مٟم٦م أُم٤م، اْليَّمن أهؾ صٗم٦م

 أِب قمـ واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي اًمِمٞمخ٤من يرويف ومٞمَّم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٞمٝمؿ اًمذيـ ىم٤مل ٜمٗم٤مقاًم

. ظم٤من (( ائتٛمـ وإذا، أظمٚمػ وقمد وإذا، يمذب طمّدث إذا: صمًلث اعمٜم٤مومؼ )) آي٦م: هريرة

 يم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ، اًمٜم٤مس ُمـ أو رسمف ُمـ قمٚمٞمف اْلٟم٤ًمن ائتٛمـ ُم٤م مجٞمع يِمٛمًلن واًمٕمٝمد وإُم٤مٟم٦م

 (8). اًمٕم٘مقد ذوشمٜمٗمٞم، واًمقدائع، اًمنمقمٞم٦م

ـَ } ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي  [5: اعم١مُمٜمقن] {ُُي٤َمومُِٔمقنَ  َصَٚمَقاهِتِؿْ  قَمغَم  ُهؿْ  َواًمه

 .وذوـمٝم٤م أريم٤مهن٤م اؾمتٙمَّمل ُمع، أوىم٤مهت٤م ذم وي١مدوهن٤م اًمّمًلة قمغم يقافمٌقن واًمذيـ أي

، اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مًم٧م: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء

، اًمقاًمديـ سمرّ : ىم٤مل؟ أي صمؿ: ىمٚم٧م، وىمتٝم٤م قمغم اًمّمًلة: ىم٤مل؟ اهلل ممإ أطم٥م اًمٕمٛمؾ أي

 اِلٛمٞمدة اًمّمٗم٤مت هذه ذيمر اهلل اومتتح وىمد. (( اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد: ىم٤مل؟ أي صمؿ: ىمٚم٧م

 قمغم اِلًـ اجلزاء شمٕم٤ممم اهلل رشم٥م صمؿ، أومْمٚمٞمتٝم٤م قمغم ومدل، سم٤مًمّمًلة واظمتتٛمٝم٤م، سم٤مًمّمًلة

                                                                                              

 (87/ 84اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (8)
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ـَ ( 80) اًْمَقاِرصُمقنَ  ُهؿُ  ُأوًَمئَِؽ }: وم٘م٤مل، إومٕم٤مل هذه  ومِٞمَٝم٤م ُهؿْ  اًمِْٗمْرَدْوَس  َيِرصُمقنَ  اًمهِذي

 [88، 80: اعم١مُمٜمقن] {ظَم٤مًمُِدونَ 

 هؿ اِلٛمٞمدة اًمّمٗم٤مت هبذه اعمتّمٗمقن اًمٙمَّمل درضم٤مت ذم اًمٌٕمٞمدون أوًمئؽ أي

 ذم صم٧ٌم، اًمدوام قمغم أسمدا ومٞمٝم٤م اًمَّميمثقن، اًمٗمردوس ضمٜم٤مت ذم اًمٜمزول اعمًتح٘مقن

 وم٢مٟمف، اًمٗمردوس وم٤مؾم٠مًمقه، اجلٜم٦م اهلل ؾم٠مًمتؿ )) إذا: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن اًمّمحٞمحلم

 وم٤معم١مُمٜمقن. اًمرُحـ (( قمرش وومقىمف، اجلٜم٦م أهن٤مر شمٗمجر وُمٜمف، اجلٜم٦م وأوؾمط اجلٜم٦م أقمغم

 سمَّم اعم١مُمٜمقن ه١مٓء ىم٤مم ومٚمَّم، شمٕم٤ممم اهلل مجٞمٕم٤م ًمٕم٤ٌمدة ظمٚم٘مقا ٕهنؿ6 اًمٙمٗم٤مر ُمٜم٤مزل يرصمقن

ٟمّمٞم٥م  ه١مٓء أطمرز- ًمف ظمٚم٘مقا مم٤م سمف رواأُم ُم٤م أوًمئؽ وشمرك، اًمٕم٤ٌمدة ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وضم٥م

 (0). وضمؾ قمز رهبؿ أـم٤مقمقا يم٤مٟمقا ًمق أوًمئؽ

 مهمات الفىائد

 أشمٞم٦م سم٤مٕومٕم٤مل واًم٘مٞم٤مم، اًمت٤مًمٞم٦م اًمًٌع سم٤مًمّمٗم٤مت آشمّم٤مف وضمقب إمم أي٤مت أرؿمدشمٜم٤م

 :وهل اجلٜم٤من ُمـ إقمغم اًمٗمردوس ذم اخلٚمقد اعمًتقضم٦ٌم

 ٦م مجٞمع إقمَّمل فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤ماْليَّمن هق إصؾ اًمذي شمتقىمػ قمٚمٞمف صح -

ًمَّم يم٤مٟم٧م اًمّمًلة أفمٝمر قمًلُم٤مت صح٦م اْليَّمن ذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ همػمه٤م وذيمر أهؿ  -

 .أوص٤مومٝم٤م وهق اخلِمقع اًمذي يتٗم٤موت ومٞمف اًمٜم٤مس يمتٗم٤موهتؿ ذم اْليَّمن

 ىمقة آرشم٤ٌمط سملم اْليَّمن اًم٤ٌمـمـ وإقمَّمل وإىمقال اًمٔم٤مهرة -

 اًمقوم٤مء ووضمقب إُم٤مٟم٤مت ت واخلِمقع ومٞمٝم٤م وطمٗمظاعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٚمقا وضمقب -

 .سم٤مًمٕمٝمقد

 وشمٓمٝمػمه٤م، واعمٕمّمٞم٦م اًمدٟمس ُمـ اًمٜمٗمس وشمزيمٞم٦م، اعمٗمروو٦م اًمَّمًمٞم٦م اًمزيم٤مة وضمقب أداء -

 .وٟمحقه٤م واًمٌٖمْم٤مء واًمٙمراهٞم٦م واِلًد يم٤مِل٘مد اًم٘مٚم٥م أُمراض ُمـ
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 ٓ ُم٤م ويمؾ، يمٚمٝم٤م واعمٕم٤ميص اًمنمك وهق، اًم٤ٌمـمؾ أي: اًمٚمٖمق قمـ رضورة اْلقمراض -

 .ُم٤ٌمطم٤م يم٤من وإن، اْلٟم٤ًمن يٕمٜمل ٓ وُم٤م ومٞمف طم٤مضم٦م

 سمخًلف شمقرث وٓ شمرث ٓ ٕهن٤م زوضم٦م ًمٞم٧ًم ُمٜمٝم٤م اعمتٛمتع ٕن اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح حتريؿ -

 اًمٜمٙم٤مح هق اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح ٕن، واًمرسمع اًمٜمّمػ وًمزوضمٝم٤م، واًمثٛمـ اًمرسمع ِل٤م وم٢مهن٤م اًمزوضم٦م

 .أىمؾ أو أيمثر أو ؿمٝمراً  يٙمقن ىمد ُمٕملم أضمؾ إمم

 وٓ زوضم٦م سمٜمٙم٤مح ًمٞمس ذًمؽ ٕن اعمرأة وؾمح٤مق اًمٞمد ٟمٙم٤مح وهل اًمني٦م ةاًمٕم٤مد حتريؿ -

 .ممٚمقيم٦م ضم٤مري٦م

 اًمٜم٤مر أهؾ ُمٜم٤مزل يرصمقن اجلٜم٦م وم٠مهؾ اًمٜم٤مر وأهؾ اجلٜم٦م أهؾ سملم اًمتقارث طمٙمؿ شم٘مرير -

 .اجلٜم٦م أهؾ ُمٜم٤مزل يرصمقن اًمٜم٤مر وأهؾ

ـَ } ٕم٤ممم شمذيّمر قمٜمدُم٤م شُمٕمرض قمٚمٞمؽ رؾم٤مئؾ جم٤مٟمٞم٦م قمغم اِل٤مشمػ أو قمغم اًمٜم٧م ىمقًمف شم - ِذي  َواًمه

ـِ  ُهؿْ   {ُُمْٕمِرُوقنَ  اًمٚمهْٖمقِ  قَم

 (0). وٟمحقمه٤م واًمٚمٛمس يم٤مًمٜمٔمر، ذًمؽ إمم يدقمق ُم٤م دمٜم٥م طمٗمظ اًمٗمرج مت٤مم ُمـ -

٤منَ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ }ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًَ ٟمْ ـْ  اْْلِ ـْ  ؾُمًلًََم٦مٍ  ُِم  َُمِٙملمٍ  ىَمَرارٍ  ذِم  ُٟمٓمَْٗم٦مً  ضَمَٕمٚمْٜم٤َمهُ  صُمؿه ( 87) ـملِمٍ  ُِم

ْقَٟم٤م قِمَٔم٤مًُم٤م اعْمُْْمَٖم٦مَ  وَمَخَٚمْ٘مٜم٤َم ُُمْْمَٖم٦مً  اًمَْٕمَٚمَ٘م٦مَ  وَمَخَٚمْ٘مٜم٤َم قَمَٚمَ٘م٦مً  اًمٜمُّٓمَْٗم٦مَ  َٚمْ٘مٜم٤َمظَم  صُمؿه ( 87) ًَ  اًمِْٕمَٔم٤ممَ  وَمَٙم

ُ  وَمت٤ٌََمَركَ  آظَمرَ  ظَمٚمًْ٘م٤م َأٟمَِْم٠مَْٟم٤مهُ  صُمؿه  َِلًَّْم  ـُ  اَّلله ًَ  [80 - 87: اعم١مُمٜمقن] {اخْل٤َمًمِِ٘ملمَ  َأطْم

، إًمٞمف يّمػم ُم٤م آظمر إمم ظمٚم٘مف اسمتداء ُمـ، وشمٜم٘مًلشمف دُملأ أـمقار أي٤مت هذه ذم اهلل ذيمر

ـْ } وأٟمف، اًمًًلم قمٚمٞمف آدم اًمٌنمي اًمٜمقع أِب ظمٚمؼ اسمتداء ومذيمر ـْ  ؾُمًلًَم٦مٍ  ُِم  ىمد: أي{ ـملِمٍ  ُِم

 اًمٓمٞم٥م ُمٜمٝمؿ، إرض ىمدر قمغم سمٜمقه ضم٤مء وًمذًمؽ، إرض مجٞمع ُمـ وُأظمذت، ؾُمٚم٧م

 وهق اًمَّمء ىمٓمرة{ ُٟمٓمَْٗم٦مً } أدُمٞملم ضمٜمس :أي{ ضَمَٕمٚمْٜم٤َمهُ  صُمؿه }. واِلزن واًمًٝمؾ، واخلٌٞم٨م

                                                                                              

 (80/ 84( اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم )702/ 7( أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمجزائري )704شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (8)
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 حمٗمقفم٦م، اًمرطمؿ وهق{ َُمِٙملمٍ  ىَمَرارٍ  ذِم } ومتًت٘مر، واًمؽمائ٥م اًمّمٚم٥م سملم ُمـ خترج، اعمٜمل

 ُميض سمٕمد، أُحر دُم٤م: أي{ قَمَٚمَ٘م٦مً } ىمٌؾ اؾمت٘مرت ىمد اًمتل{ اًمٜمُّٓمَْٗم٦مَ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم صُمؿه }. اًمٗم٤ًمد ُمـ

 ِلؿ ىمٓمٕم٦م: أي{ ُُمْْمَٖم٦مً } يقُم٤م أرسمٕملم سمٕمد{ َ٘م٦مَ اًْمَٕمٚمَ  ومَخَٚمْ٘مٜم٤َم}، اًمٜمٓمٗم٦م ُمـ يقُم٤م أرسمٕملم

 ىمد، صٚم٦ٌم{ قِمَٔم٤مًُم٤م} اًمٚمٞمٜم٦م{ اعْمُْْمَٖم٦مَ  وَمَخَٚمْ٘مٜم٤َم}. صٖمره٤م ُمـ يٛمْمغ ُم٤م سم٘مدر، صٖمػمة

ْقَٟم٤م}، إًمٞمٝم٤م اًمٌدن طم٤مضم٦م سمح٥ًم، اًمٚمحؿ ختٚمٚم٧م ًَ ، اًمٚمحؿ ضمٕمٚمٜم٤م: أي{ َِلًَّْم  اًْمِٕمَٔم٤ممَ  وَمَٙم

 َأٟمَِْم٠مَْٟم٤مهُ  صُمؿه }، اًمث٤مًمث٦م إرسمٕملم ذم وذًمؽ، ؿًمٚمح قمَّمدا، اًمٕمٔم٤مم ضمٕمٚمٜم٤م يمَّم، ًمٚمٕمٔم٤مم يمًقة

٤ٌَمَركَ }، طمٞمقاٟم٤م ص٤مر أن إمم، مج٤مدا يمقٟمف ُمـ وم٤مٟمت٘مؾ، اًمروح ومٞمف ٟمٗمخ{ آظَمرَ  ظَمٚمًْ٘م٤م ُ  وَمَت { اَّلله

ـُ } ظمػمه ويمثر وشمٕم٤مفمؿ شمٕم٤ممم: أي ًَ  ومخْٚمُ٘مف{  ظمٚم٘مف رء يمؾ أطمًـ اًمذي{ }اخْل٤َمًمِِ٘ملمَ  َأطْم

 (8). اْلـمًلق قمغم أطمًٜمٝم٤م هق سمؾ، ٚمقىم٤مشمفخم أطمًـ ُمـ واْلٟم٤ًمن، طمًـ يمٚمف

 مهمات الفىائد

 .وطمٙمٛمتف وقمٚمٛمف اهلل ىمدرة ُمٔم٤مهر سمٞم٤من -

 .هب٤م يٛمر اًمتل وإـمقار اْلٟم٤ًمن ظمٚمؼ سمٞم٤من -

 َُمـ قَمرف أصَؾ ظمٚم٘متف وأول ٟمِم٠مشمف اٟمٙمن ًمرسمف واٟم٘م٤مد ُٕمره وىمٚمه٧ْم قمٚمٞمف ضمرأشمف -

 ويٜمِمٖمؾ سمِمٙمره واًمثٜم٤مء قمٚمٞمفيٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن يٕمرف ومْمؾ رسمف قمٚمٞمف وقمٔمٞمؿ آٓءه  -

 -87اعم١مُمٜمقن]{ شُمٌَْٕمثُقنَ  اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  إِٟمهُٙمؿْ  عَمَٞمِّتُقَن * صُمؿه  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  إِٟمهُٙمؿْ  صُمؿه } ىمقًمف شمٕم٤ممم 

82] 

 ُمـ شمٌٕمثقن صمؿ. اعمقت إمم شمّمػمون اًمٕمدم ُمـ إومم اًمٜمِم٠مة هذه سمٕمد إٟمٙمؿ صمؿ أي

 اهلل ضمٕمؾ أيتلم ه٤مشملم وذم، وقم٘م٤مسم٤م صمقاسم٤م اءواجلز ًمٚمح٤ًمب أظمرة ًمٚمٜمِم٠مة ىمٌقريمؿ

                                                                                              

 (704 شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص: (8)
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 اْلومٜم٤مء سمٕمد اِلٞم٤مة إقم٤مدة هق اًمذي واًمٌٕم٨م، اِلٞم٤مة إقمدام هل اًمتل اْلُم٤مشم٦م ؾمٌح٤مٟمف

 (8). وآظمؽماع اْلٟمِم٤مء سمٕمد ىمدرشمف قمغم دًمٞمٚملم واْلقمدام

 مهمات الفىائد

 .ظمٚم٘مف سمٕمد اْلٟم٤ًمن ُمآل سمٞم٤من -

 .واعمنميمقن اعمًلطمدة أٟمٙمره٤م اًمتل واجلزاء اًمٌٕم٨م قم٘مٞمدة شم٘مرير -

 قمغم ىمدر إيَّمن اًمٕمٌد سم٤مًمٞمقم أظمر قمغم ىمدر اٟمِمٖم٤مًمف سمف واؾمتٕمداده ًمف -

ـِ  يُمٜمه٤م َوَُم٤م ـَمَرائَِؼ  ؾَمٌْعَ  وَمْقىَمُٙمؿْ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ }ىمقًمف شمٕم٤ممم   [83: اعم١مُمٜمقن] {هَم٤مومِٚملِمَ  اخْلَٚمِْؼ  قَم

 وهل، سمٕمض ومقق ٕمْمٝم٤مسم، ـم٤ٌمىم٤م ؾمٛمقات ؾمٌع آدم سمٜمل ي٤م ومقىمٙمؿ ظمٚم٘مٜم٤م ًم٘مد شم٤مهلل أي

 سمؾ، اًمًٛمقات ُمٜمٝم٤م اًمتل اعمخٚمقىم٤مت مجٞمع أُمر ُمٝمٛمٚملم يمٜم٤م وُم٤م. اًمٙمقايم٥م ُم٤ًمرات أيْم٤م

. يمٌػم أو صٖمػم ُمـ ومٞمٝم٤م ُيدث ُم٤م يمؾ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ، واؾمتٛمراره٤م سم٘م٤مئٝم٤م ًمٙمٗم٤مًم٦م ٟمحٗمٔمٝم٤م

(7) 

 مهمات الفىائد

 .ظمٚم٘مف ؾم٤مئر قمـ همٗمٚمتف وقمدم وقمٔمٛمتف شمٕم٤ممم اهلل ىمدرة سمٞم٤من -

 ظ ويٜمزضمر سمذيمر أظمرة وأهقاِل٤م ومٚمٞمتٕمظ سم٤مًم٘مقة واًمٕمٔمٛم٦م واْلطم٤مـم٦مَُمـ َل يتٕم -

ـَ  َوَأٟمَْزًْمٜم٤َم}ىمقًمف شمٕم٤ممم    ُِم
ِ
ََّمء ًه َْرضِ  ذِم  وَم٠َمؾْمَٙمٜمه٤مهُ  سمَِ٘مَدرٍ  َُم٤مءً  اًم ْٕ  ًَمَ٘م٤مدُِرونَ  سمِفِ  َذَه٤مٍب  قَمغَم  َوإِٟمه٤م ا

ـْ  ضَمٜمه٤مٍت  سمِفِ  ًَمُٙمؿْ  وَم٠َمٟمَِْم٠مَْٟم٤م( 84)  شَم٠ميُْمُٚمقنَ  َوُِمٜمَْٝم٤م يَمثػَِمةٌ  وَمَقايمِفُ  ومِٞمَٝم٤م ؿْ ًَمٙمُ  َوَأقْمٜم٤َمٍب  َٟمِخٞمؾٍ  ُِم

ـْ  خَتُْرُج  َوؿَمَجَرةً ( 85) ـِ  شَمٜم٧ٌُُْم  ؾَمٞمْٜم٤َمءَ  ـُمقرِ  ُِم ْه  - 84: اعم١مُمٜمقن] { ًمِميْمِٚملِمَ  َوِصٌْغٍ  سم٤ِمًمدُّ

70] 

                                                                                              

 (70/ 84اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (8)
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{ سم٘مدر} اًمًَّمء ُمـ اعمٓمر إٟمزاًمف ذم، حتَم وٓ شمٕمد ٓ اًمتل قمٌٞمده قمغم ٟمٕمٛمف شمٕم٤ممم يذيمر

 اًمزروع يٙمٗمل ومًل ىمٚمٞمًل وٓ، واًمٕمٛمران إرض ومٞمٗمًد يمثػما ٓ، ٤مضم٦ماِل سمح٥ًم: أي

 ىم٤مسمٚمٞم٦م إرض ذم وضمٕمٚمٜم٤م، إرض ذم يًت٘مر اًمًح٤مب ُمـ ٟمزل إذا اًمَّمء وضمٕمٚمٜم٤م، واًمثَّمر

 إزاًمتف ؿمئٜم٤م وًمق. وأسم٤مر إهن٤مر شمٜمٌع وُمٜمف، واًمٜمقى اِل٥م ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م سمف ومٞمتٖمذى، ًمف

 اًمٜمخٞمؾ ُمـ سم٤ًمشملم أي، ضمٜم٤مت اعمٓمر أو اًمًَّمء سمَّمء وأٟمٌتٜم٤م ًمٙمؿ، ًمٗمٕمٚمٜم٤م قمٜمٙمؿ وشمٍميٗمف

، اًمٙمريؿ واًمٕمٞمش واًمرزق، وآٟمتٗم٤مع ًمأليمؾ، اعمتٜمققم٦م اًمٙمثػمة اًمٗمقايمف وؾم٤مئر، وإقمٜم٤مب

 أي، سم٤مًمدهـ شم٠مِت اًمٓمقر ضمٌؾ ذم شمٜم٧ٌم اًمتل اًمزيتقن ؿمجرة سم٤معمٓمر وأٟمٌتٜم٤م ًمٙمؿ أيْم٤م

 (8). ٤مومعاعمٜم ُمـ ذًمؽ وهمػم، أيمٚمقن سمف ي٠مشمدم إداُم٤م يتخذ، اًمزي٧م

 مهمات الفىائد

 مم٤م إذه٤مسمف وقمدم إرض ذم وإؾمٙم٤مٟمف سم٘مدر اًمَّمء إٟمزال ذم تعالى اهلل إومْم٤مل سمٞم٤من -

 .قم٤ٌمده قمغم شمٕم٤ممم هلل اًمِمٙمر يقضم٥م

 .وآؾمتّم٤ٌمح وآئتدام ًمٚمدهـ هق طمٞم٨م اًمزي٧م ُمٜم٤مومع سمٞم٤من -

 ِذيمُر اًمٜمٕمؿ واْلطم٤ًمن َأطمد حمريم٤مت اًم٘مٚمقب ًم٘مٌقل اْليَّمن -

َٟمَْٕم٤ممِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  إِنه وَ }ىمقًمف شمٕم٤ممم  ْٕ ةً  ا ِ٘مٞمُٙمؿْ  ًَمِٕمؼْمَ ًْ ه٤م ُٟم  َوُِمٜمَْٝم٤م يَمثػَِمةٌ  َُمٜم٤َمومِعُ  ومِٞمَٝم٤م َوًَمُٙمؿْ  سُمُٓمقهِن٤َم ذِم  مِم

 [77، 78: اعم١مُمٜمقن] {حُتَْٛمُٚمقنَ  اًمُْٗمٚمِْؽ  َوقَمغَم  َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م( 78) شَم٠ميُْمُٚمقنَ 

 قمؼمة ومٞمٝم٤م، اًمٖمٜمؿو، واًمٌ٘مر اْلسمؾ، إٟمٕم٤مم ًمٙمؿ ؾمخر أن، قمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمِٛمف وُمـ: أي

ِ٘مٞمُٙمؿْ } ًمٚمٛمٜمتٗمٕملم وُمٜم٤مومع، ًمٚمٛمٕمتؼميـ ًْ  ومرث سملم ُمـ خيرج، ًمٌـ ُمـ{ سُمُٓمقهِن٤َم ذِم  مِمه٤م ُٟم

، وأوسم٤مره٤م، أصقاومٝم٤م ُمـ{ يَمثػَِمةٌ  َُمٜم٤َموِمعُ  وِمٞمَٝم٤م َوًَمُٙمؿْ }، ًمٚمِم٤مرسملم ؾم٤مئغ ظم٤مًمص، ودم

 ِلؿ ُمـ اعمآيمؾ أومْمؾ{ شَم٠ميُْمُٚمقنَ  َوُِمٜمَْٝم٤م} سمٞمقشم٤م إٟمٕم٤مم ضمٚمقد  ُمـ ًمٙمؿ وضمٕمؾ، وأؿمٕم٤مره٤م

 .وؿمحؿ

                                                                                              

 (72/ 84( واًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم )030/ 7شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (8)
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 أصم٘م٤مًمٙمؿ يمَّم قمٚمٞمٝم٤م حتٛمٚمقن، اًمؼم ذم ًمٙمؿ ؾمٗمٜم٤م ضمٕمٚمٝم٤م: أي{ حُتَْٛمُٚمقنَ  اًْمُٗمٚمِْؽ  َوقَمغَم  َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م}

 اًمذي هق، اًمٜمٕمؿ هبذه أٟمٕمؿ وم٤مًمذي، ُمت٤مقمٙمؿ وحتٛمؾ، حتٛمٚمٙمؿ اًمٌحر ذم اًمًٗمـ ًمٙمؿ ضمٕمؾ

 قمغم سمٜمٕمٛمف يًتٕم٤من ٓ وأن، قمٌقديتف ذم وآضمتٝم٤مد، اًمثٜم٤مء ويمَّمل، اًمِمٙمر يمَّمل يًتحؼ

 (8). ُمٕم٤مصٞمف

 مهمات الفىائد

ذم  يمثػمة ضمقاٟم٥م ذم هبَّم ًمًلٟمتٗم٤مع واًمًٗمـ إٟمٕم٤مم ظمٚمؼ ذم اًمٕم٤ٌمد قمغم اهلل ومْمؾ -

 ُمٕم٤ميِمٝمؿ

 .ومٞمٝم٤م وشمقطمٞمده وقم٤ٌمدشمف سمف سم٤مْليَّمن وذًمؽ إٟمٕم٤مُمف قمغم شمٕم٤ممم اهلل ؿمٙمر وضمقب -

َ  اقْمٌُُدوا َي٤م ىَمْقمِ  وَمَ٘م٤مَل  ىَمْقُِمفِ  إمَِم  ُٟمقطًم٤م َأْرؾَمٚمْٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ } ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـْ  ًَمُٙمؿْ  َُم٤م اَّلله   ُِم
ٍ هُ  لِِإَ  َأوَمًلَ  هَمػْمُ

ـَ  اعْمَألَُ  وَمَ٘م٤مَل ( 77) شَمتهُ٘مقنَ  ِذي ـْ  يَمَٗمُروا اًمه ٓه  َهَذا َُم٤م ىَمْقُِمفِ  ُِم َؾ  َأنْ  ُيِريدُ  ُِمثُْٚمُٙمؿْ  سَمنَمٌ  إِ  َيتََٗمْمه

ُ  ؿَم٤مءَ  َوًَمقْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َٟمَْزَل  اَّلله ًملِمَ  آسَم٤مئِٜم٤َم ذِم  هِبََذا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َُم٤م َٙم٦مً َُمًلَئِ  َٕ َوه ْٕ ٓه  ُهقَ  إِنْ ( 70) ا  َرضُمٌؾ  إِ

سمهُّمقا ضِمٜمه٦مٌ  سمِفِ   [77 - 77: اعم١مُمٜمقن]{  طِملمٍ  طَمتهك سمِفِ  وَمؽَمَ

 وطمده ٓ اهلل قم٤ٌمدة إمم ومدقم٤مهؿ، ىمقُمف إمم اًمًًلم قمٚمٞمف ٟمقطم٤م أرؾمٚمٜم٤م ًم٘مد شم٤مهلل: المعنى

 سمف سم٢مذايمٙمؿ اهلل ُمـ خت٤مومقن أٓ أي؟ شمت٘مقن أٓ، اهلل ػمهم لِإ ًمٙمؿ ومٚمٞمس، ًمف ذيؽ

 ؟آظمر ذيٙم٤م

 ٟمقح ُم٤م: إوصم٤من وقمٌدوا ىمقُمف ُمـ يمٗمروا اًمذيـ وؾم٤مدهتؿ اًم٘مقم أذاف أي اعمأل وم٘م٤مل

 ًمف ُمٞمزة وٓ، اًمٜمٌقة سم٤مدقم٤مء قمٜمٙمؿ ويؽمومع يتٛمٞمز أن يريد، ُمٜمٙمؿ ورضمؾ، ُمثٚمٙمؿ سمنم إٓ

 ٟمٌقشمف ويٛمٜمع؟! ُمثٚمٙمؿ وهق دوٟمٙمؿ إًمٞمف يقطمك ٟمٌٞم٤م يٙمقن ومٙمٞمػ، ظمٚمؼ وٓ قمٚمؿ ُمـ

 :زقمٛمٝمؿ سمح٥ًم أؿمٞم٤مء صمًلصم٦م

                                                                                              

 (705شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (8)
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 يٙمـ وَل، رؾم٤مًمتف ٕداء، قمٜمده ُمـ اعمًلئٙم٦م أطمد ًمٌٕم٨م، ٟمٌٞم٤م يٌٕم٨م أن اهلل أراد ًمق -8

 ُمـ أؾمٛمك قمٜمٍم ُمـ شمٙمقن اًمٜمٌقة سم٠من وشمّمقر، سمنما اًمٜمٌل ًمٙمقن إٟمٙم٤مر وهذا، سمنما

 أن يٜمٌٖمل وقم٘مًل ـمٌٕم٤م اًمرؾمقل وم٢من ،اًمرؾم٤مًم٦م طم٘مٞم٘م٦م يٜم٤مىمض وهذا. اعمًلئٙم٦م وهؿ اًمٌنم

 .واًمٜمٌقات اْلِلٞم٤مت ذم ويٜم٤مىمِمف، ُمٕمف يتٗم٤مهؿ طمتك، إًمٞمف اعمرؾمؾ ضمٜمس ُمـ يٙمقن

 يٙمقن وهذا، اًمٖم٤مسمرة إزُم٤من ذم وإضمداد أسم٤مء قمٝمد ذم اًمٌنم: سمٌٕمث٦م ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م -7

 ًمألؾمًلف اًمت٘مٚمٞمد ذم شمٌٕمٞمتٝمؿ سم٥ًٌم

 سم٤مًمقطمل وظمّمف، إًمٞمٙمؿ أرؾمٚمف اهلل أن يزقمؿ ومٞمَّم، جمٜمقن رضمؾ إٓ ٟمقح وُم٤م وىم٤مًمقا -7

 يرُيٙمؿ وىم٧م إمم أرادوا وإٟمَّم، يٕمّٞمٜمقه وَل. وىم٧م إمم هًليمف وم٤مٟمتٔمروا، دوٟمٙمؿ واًمٜمٌقة

 (8). ُمٜمف اًم٘مدر

 مهمات الفىائد

ّٓ  شمٕمٚمؿ ٓ اًمتل اًمٖمٞم٥م أظم٤ٌمر سمذيمر اعمحٛمدي٦م اًمٜمٌقة إصم٤ٌمت -8  .اًمقطمل ـمريؼ ُمـ إ

 .إًمٞمف ؿأىمقاُمٝم اًمرؾمؾ دقمقة سمذيمر اًمتقطمٞمد شم٘مرير -7

 .اًمٙمٗمر أهؾ ُمـ اًمٙمؼماء يرده٤م ُمـ أول اِلؼ دقمقة أن وهل اًمٌنم ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م سمٞم٤من -7

 ُمـ وهمػمه يم٤مجلٜمقن ُمٜمف سمراء هؿ سمَّم اًمدقم٤مة سم٤مهت٤مم اِلؼ دقمقة اًمٔم٤معمقن يرد يمٞمػ سمٞم٤من -0

 (7). ًمٗمًلن واًمتٛمٚمؼ ًمٗمًلن يم٤مًمٕمَّمًم٦م آهت٤مُم٤مت

يِن  َربِّ  ىَم٤مَل }ىمقًمف شمٕم٤ممم   سم٠َِمقْمٞمُٜمِٜم٤َم اًْمُٗمٚمَْؽ  اْصٜمَعِ  َأنِ  إًَِمٞمْفِ  وَم٠َمْوطَمٞمْٜم٤َم( 72) سُمقنِ يَمذه  سمََِّم  اٟمٍُْمْ

ـْ  ومِٞمَٝم٤م وَم٤مؾْمُٚمْؽ  اًمتهٜمُّقرُ  َووَم٤مرَ  َأُْمُرَٟم٤م ضَم٤مءَ  وَم٢ِمَذا َوَوطْمٞمِٜم٤َم ٓه  َوَأْهَٚمَؽ  اصمْٜملَْمِ  َزْوضَملْمِ  يُمؾٍّ  ُِم ـْ  إِ  ؾَمٌََؼ  َُم

َٓ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اًْمَ٘مْقُل  قَمَٚمٞمْفِ  ـَ  ذِم  خُت٤َمـمٌِْٜمِل َو ِذي ُؿْ  فَمَٚمُٛمقا اًمه  َأٟم٧َْم  اؾْمتََقي٧َْم  وَم٢ِمَذا( 73) ُُمْٖمَرىُمقنَ  إهِنه

ـْ    اِْلَْٛمدُ  وَمُ٘مؾِ  اًْمُٗمٚمِْؽ  قَمغَم  َُمَٕمَؽ  َوَُم
ِ

ه
ِ

٤مَٟم٤م اًمهِذي َّلل ـَ  َٟمجه لمَ  اًمَْ٘مْقمِ  ُِم
ِ ِ
 َربِّ  َوىُمْؾ ( 74) اًمٔمه٤معم

                                                                                              

 (8240/ 7اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط ًمٚمزطمٞمكم ) (8)

 (787/ 7أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمجزائري ) (7)
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ًٓ  َأٟمِْزًْمٜمِل َي٤مٍت  َذًمَِؽ  ذِم  إِنه ( 75) اعْمُٜمِْزًملِمَ  ظَمػْمُ  َوَأٟم٧َْم  ُُم٤ٌَمَريًم٤م ُُمٜمَْز {  عَمٌُْتَٚملِمَ  يُمٜمه٤م َوإِنْ  َٔ

 [70 - 72: اعم١مُمٜمقن]

 رب}: ىم٤مئًلً يمذسمقه اًمذيـ ىمقُمف قمغم ًمٞمٜمٍمه إي٤مه ُمًتٜمٍماً  رسمف اًمًًلم قمٚمٞمف ٟمقح دقم٤م

 اًمقطمل سمٓمريؼ أقمٚمٛمف أي إًمٞمف وم٠موطمك دقم٤مءه شمٕم٤ممم اهلل وم٤مؾمتج٤مب{ يمذسمقن اٟمٍمين سمَّم

 إي٤مك وسمتٕمٚمٞمٛمٜم٤م ُمٜم٤م سمٛمرأى أي{ ووطمٞمٜم٤م سم٠مقمٞمٜمٜم٤م} اًمًٗمٞمٜم٦م أي{ ؽاًمٗمٚم اصٜمع أن} اخل٤مص

 إذا وأُمره سم٤مًمَّمء اخلٌز ـمٌخ شمٜمقر اًمتٜمقر يٗمقر أن اًم٘مقم هًلك سمداي٦م قمغم قمًلُم٦م ًمف وضمٕمؾ

 ؾم٤مئر ُمـ اصمٜملم وأٟمثك ذيمر أي زوج يمؾ ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ُيدظمؾ أن اًمٕمًلُم٦م شمٚمؽ رأى

ّٓ  ووًمد زوضم٦م ُمـ أهٚمف أيْم٤مً  ومٞمٝم٤م يريم٥م وأن ُمٜمف ذًمؽ أُمٙمٜمف اًمتل اِلٞمقاٟم٤مت  ىم٣م ُمـ إ

صمؿ أُمره اهلل شمٕم٤ممم إذا . ىمٓمٕم٤مً  ُُمٖمرىمقن ٕهنؿ اًمٔم٤معملم ؿم٠من ذم يٙمٚمٛمف أن وهن٤مه هبًليمف اهلل

 ٟمج٤مٟم٤م اًمذي هلل أن ي٘مقل اِلٛمد اعم١مُمٜملم ُمـ ُمٕمف وُمـ هق اًمًٗمٞمٜم٦م ُمتـ قمغم واؾمت٘مر ريم٥م

ًٓ  ًمٜملأٟمز رب} ىم٤مئًلً وأُمره أن يتيع إًمٞمف، اًمٔم٤معملم اًم٘مقم ُمـ  قمٜمد وىمؾ أي{ ُم٤ٌمريم٤ًم  ُمٜمز

 وأقمٓمك، ومٞمف زم ي٤ٌمرك، ُم٤ٌمريم٤م ُمٙم٤مٟم٤م أو ُم٤ٌمريم٤م إٟمزآ أٟمزًمٜمل رّب : اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ اًمٜمزول

 أٟمزًمتف ُمـ حتٗمظ ٕٟمؽ، اًمٓمٞم٦ٌم اعمٜم٤مزل قم٤ٌمده أٟمزل ُمـ ظمػم وأٟم٧م، اًمداريـ ظمػم ذم اًمزي٤مدة

 ذم إن {ٔي٤مت ًمؽذ ذم إن}. اًمّمٕم٤مب ًمف وشمزًمؾ، اعمٙم٤مره قمٜمف وشمدومع، أطمقاًمف ؾم٤مئر ذم

 قمغم واوح٤مت ٟمػمات ًمدٓٓت، اًمٙم٤مومريـ وإهًلك، اعم١مُمٜملم إٟمج٤مء وهق: اًمّمٜمٞمع هذا

، اًمٌٞمٜم٦م أي٤مت هبذه قم٤ٌمدٟم٤م عمختؼميـ يمٜم٤م وإن، شمٕم٤ممم اهلل قمـ سمف ضم٤مؤوا ومٞمَّم، إٟمٌٞم٤مء صدق

 (8). ويتٕمظ يٕمتؼم ُمـ ًمٜمٜمٔمر

 مهمات الفىائد

 .حٛمدي٦ماعم اًمٜمٌقة وشم٘مرير اْلِلل اًمقطمل إصم٤ٌمت -8

 .اعم١مرظملم ًمدى اعمٕمرووم٦م اًمٓمقوم٤من طم٤مدصم٦م شم٘مرير -7

                                                                                              

 (8243/ 7( واًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط ًمٚمزطمٞمكم )780/ 7ًمٚمجزائري ) أين اًمتٗم٤مؾمػم  (8)
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 .اًمٔم٤معملم هًلك وأٟمف اًمٔمٚمؿ قم٤مىم٦ٌم سمٞم٤من -7

 وإٟم٤م، ُم٘مرٟملم ًمف يمٜم٤م وُم٤م هذا ًمٜم٤م ؾمخر اًمذي ؾمٌح٤من هلل واِلٛمد اهلل سمًؿ ىمقل ؾمٜمٞم٦م -0

 .واًمٓمٞم٤مرة يم٤مًمًٞم٤مرة وٟمحقه٤م اًمًٗمٞمٜم٦م أو اًمداسم٦م ريمقب قمٜمد عمٜم٘مٚمٌقن رسمٜم٤م إمم

 .اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ إًمٞمف طم٤مضم٦م ذم اًمٕمٌد ُم٤م شمٕم٤ممم اهلل وؾم١مال دقم٤مءاًم اؾمتح٤ٌمب -7

 (8). واًمٕمؼم اًمٕمٔم٤مت ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م وهق ٟمقح ىمّم٦م ذيمر ه سمٞم٤من -2

                                                                                              

 (787/ 7أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمجزائري ) (8)
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ـِ  قمـ ىَمَزقَم٦مَ  - 208 ٞمَك سم َوُهَق َُمْٙمُثقٌر قَمَٚمٞمِْف وَمَٚمَّمه  ÷ َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريه ىَم٤مَل َأشَمٞم٧ُْم  َُيْ

ٗمَ  ًه ْقِم ذم اًم ـْ اًمّمه  قَمٜمُْف ؾَم٠َمًْمُتُف قَم
ِ
ء َٓ ٠َمًُمَؽ َه١ُم ًْ َٓ َأؾْم٠َمًُمَؽ قَمَّمه َي َق اًمٜمه٤مُس قَمٜمُْف ىُمٚم٧ُْم إيِنِّ  ِر شَمَٗمره

 
ِ
ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل ؾَم٤موَمْرَٟم٤م َُمَع َرؾُمقِل اهلل ٦َم َوَٟمْح  إمَِم َُمٙمه

ِ
ًٓ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ِصٞم٤َمٌم ىَم٤مَل وَمٜمََزًْمٜم٤َم َُمٜمِْز

ـْ َص٤مَم َوُِمٜمه٤م  ملسو هيلع هللا ىلص يُمْؿ َواًْمِٗمٓمُْر َأىْمَقى ًَمُٙمْؿ وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ُرظْمَّم٦ًم وَمِٛمٜمه٤م َُم ـْ قَمُدوِّ إِٟمهُٙمْؿ ىَمْد َدَٟمْقشُمْؿ ُِم

ٌُِّحق قمَ  ًٓ آظَمَر وَمَ٘م٤مَل إِٟمهُٙمْؿ ُُمَّم ـْ َأوْمَٓمَر صُمؿه َٟمَزًْمٜم٤َم َُمٜمِْز يُمْؿ َواًْمِٗمٓمُْر َأىْمَقى ًَمُٙمْؿ وَم٠َموْمٓمُِروا َُم ُدوِّ

 
ِ
َٗمرِ ملسو هيلع هللا ىلص َويَم٤مَٟم٧ْم قَمْزَُم٦ًم وَم٠َموْمَٓمْرَٟم٤م صُمؿه ىَم٤مَل ًَمَ٘مْد َرَأْيُتٜم٤َم َٟمُّمقُم َُمَع َرؾُمقِل اهلل ًه  .سَمْٕمَد َذًمَِؽ ذم اًم

ؾَْمَٚمِٛملِّ  - 207 ْٕ ـِ قَمْٛمٍرو ا َزَة سْم ـْ َُحْ ًة قَمغَم  ÷ قَم  َأضِمُد ِِب ىُمقه
ِ
ُف ىَم٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اهلل َأٟمه

 
ِ
َٗمِر وَمَٝمْؾ قَمكَمه ضُمٜم٤َمٌح وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ًه َٞم٤مِم ذم اًم ـْ َأظَمَذ هِب٤َم ملسو هيلع هللا ىلص اًمّمِّ  وَمَٛم

ِ
ـْ اهلل ِهَل ُرظْمَّم٦ٌم ُِم

ـْ َأطَم٥مه َأْن َيُّمقَم وَمًلَ ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمٞمْفِ  ـٌ َوَُم ًَ  .وَمَح

ـْ َأِِب اًم - 207  قَم
ِ
ْرَداء  ذم ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن ذم طَمرٍّ ؿَمِديٍد  ÷ده

ِ
ىَم٤مَل ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل

 
ِ
ٓه َرؾُمقُل اهلل ِة اِْلَرِّ َوَُم٤م وِمٞمٜم٤َم َص٤مِئٌؿ إِ ـْ ؿِمده ملسو هيلع هللا ىلص طَمتهك إِْن يَم٤مَن َأطَمُدَٟم٤م ًَمَٞمَْمُع َيَدُه قَمغَم َرأؾِْمِف ُِم

ـُ َرَواطَم٦مَ   سْم
ِ
 .÷ َوقَمٌُْد اهلل

ـْ َأِِب ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم قَم٤مِئَِم٦َم  - 200 ـْ َرَُمَْم٤مَن  ’قَم ْقُم ُِم شَمُ٘مقُل يَم٤مَن َيُٙمقُن قَمكَمه اًمّمه

 
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل ْٖمُؾ ُِم ٤ٌَمَن اًمِمُّ ٓه ذم ؿَمْٕم  ملسو هيلع هللا ىلص وَمََّم َأؾْمَتٓمِٞمُع َأْن َأىْمِْمَٞمُف إِ

ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَأْو سمَِرؾُمقِل اهلل

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 207   ’قَم
ِ
ـْ َُم٤مَت َوقَمَٚمٞمِْف ِصَٞم٤مٌم َص٤مَم قَمٜمُْف َوًمِٞمُّفُ ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرؾُمقَل اهلل  .ىَم٤مَل َُم
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  ÷قمـ سُمَرْيَدَة  - 202

ِ
إِْذ َأشَمتُْف اُْمَرَأٌة وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إيِنِّ ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل سَمٞمْٜم٤َم َأَٟم٤م ضَم٤مًمٌِس قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهلل

ل سمَِج٤مِرَي٦مٍ  ىْم٧ُم قَمغَم ُأُمِّ ػَماُث  شَمَّمده
ِ
َه٤م قَمَٚمٞمِْؽ اعْم ٤َم َُم٤مشَم٧ْم ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َوضَم٥َم َأضْمُرِك َوَرده َوإهِنه

٤َم ََلْ  ُف يَم٤مَن قَمَٚمٞمَْٝم٤م َصْقُم ؿَمْٝمٍر َأوَم٠َمُصقُم قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مَل ُصقُِمل قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم إهِنه  إِٟمه
ِ
 ىَم٤مًَم٧ْم َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ل   .قَمٜمَْٝم٤محَت٩ُمه ىَمطُّ َأوَم٠َمطُم٩مُّ قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مَل طُمجِّ

يَْمَقِع  - 203 ْٕ ـِ ا ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ـَ ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمُف وِمْدَي٦ٌم  ÷قَم ِذي َي٦ُم }َوقَمغَم اًمه ْٔ ىَم٤مَل ًَمَّمه َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه ا

ـْ َأَراَد َأْن ُيْٗمٓمَِر َوَيْٗمَتِدَي طَم  ِٙملٍم{ يَم٤مَن َُم ًْ َختَْٝم٤مـَمَٕم٤مُم ُِم ًَ تِل سَمْٕمَدَه٤م وَمٜمَ َي٦ُم اًمه ْٔ  .تهك َٟمَزًَم٧ْم ا

ـِ ؿَمِ٘مٞمٍؼ ىَم٤مَل ىُمٚم٧ُْم ًمَِٕم٤مِئَِم٦َم َأيَم٤مَن اًمٜمٌل  - 204  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اهلل ُف ىَم٤مًَم٧ْم ملسو هيلع هللا ىلص قَم َيُّمقُم ؿَمْٝمًرا يُمٚمه

َٓ أَ  ٓه َرَُمَْم٤مَن َو ُف إِ ٌِٞمٚمِِف َُم٤م قَمٚمِْٛمُتُف َص٤مَم ؿَمْٝمًرا يُمٚمه ًَ
ُف طَمتهك َيُّمقَم ُِمٜمُْف طَمتهك َُم٣َم ًمِ وْمَٓمَرُه يُمٚمه

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  - 205  : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
ـْ قَمٌٍْد َيُّمقُم َيْقًُم٤م ": ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َُم٤م ُِم

ٓه سَم٤مقَمَد اهلُل سمَِذًمَِؽ اًْمَٞمْقِم وَ   إِ
ِ
ـْ اًمٜمه٤مِر ؾَمٌِْٕملَم ظَمِريًٗم٤مذم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل  ."ضْمَٝمُف قَم

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  - 280  : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
َٞم٤مِم سَمْٕمَد َرَُمَْم٤مَن ": ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َأوْمَْمُؾ اًمّمِّ

ٞمْؾِ  ًلَِة سَمْٕمَد اًْمَٗمِريَْم٦ِم َصًلَُة اًمٚمه ُم َوَأومَْْمُؾ اًمّمه  اعْمَُحره
ِ
 ."ؿَمْٝمُر اهلل

َأنه ىُمَرْيًِم٤م يَم٤مَٟم٧ْم شَمُّمقُم قَم٤مؿُمقَراَء ذم اجْل٤َمِهٚمِٞمه٦ِم صُمؿه َأَُمَر َرؾُمقُل  ’قمـ قَم٤مِئَِم٦َم  - 288

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـْ ؿَم٤مَء ملسو هيلع هللا ىلص سمِِّمَٞم٤مُِمِف طَمتهك وُمِرَض َرَُمَْم٤مُن وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ ؿَم٤مَء وَمٚمَْٞمُّمْٛمُف َوَُم َُم

 .وَمٚمُْٞمْٗمٓمِْرهُ 
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ٌد ِرَداَءُه ذم  - 287 ٌه٤مٍس^ َوُهَق ُُمَتَقؾمِّ ـِ قَم قَْمَرِج ىَم٤مَل اٟمَْتَٝمٞم٧ُْم إمَِم اسْم ْٕ ـِ ا ـْ اِْلََٙمِؿ سْم قَم

ِم وَم٤مقْمُدْد َوَأْصٌِْح  ـْ َصْقِم قَم٤مؿُمقَراَء وَمَ٘م٤مَل إَِذا َرَأْي٧َم ِهًلََل اعْمَُحره يِن قَم َزُْمَزَم وَمُ٘مٚم٧ُْم ًَمُف َأظْمؼِمْ

 َيْقَم ا
ِ
 .َيُّمقُُمُف ىَم٤مَل َٟمَٕمؿْ ملسو هيلع هللا ىلص ًمته٤مؾِمِع َص٤مِئًَّم ىُمٚم٧ُْم َهَٙمَذا يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

287 -  
ِ
ٌه٤مٍس ^َأنه َرؾُمقَل اهلل ـِ قَم ـْ اسْم َيْقَم  ىَمِدَم اعْمَِديٜم٦ََم وَمَقضَمَد اًْمٞمَُٝمقَد ِصٞم٤َمًُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصقَم

 
ِ
َُم٤م َهَذا اًْمٞمَْقُم اًمهِذي شَمُّمقُُمقَٟمُف وَمَ٘م٤مًُمقا َهَذا َيْقٌم قَمٔمِٞمٌؿ َأٟمَْجك  ملسو هيلع هللا ىلصقَم٤مؿُمقَراَء وَمَ٘م٤مَل َِلُْؿ َرؾُمقُل اهلل

ـُ َٟمُّمقُُمُف وَمَ٘م٤مَل  َق ومِْرقَمْقَن َوىَمْقَُمُف وَمَّم٤مَُمُف ُُمقؾَمك ؿُمْٙمًرا وَمٜمَْح اهلُل ومِٞمِف ُُمقؾَمك َوىَمْقَُمُف َوهَمره

 
ِ
ـُ َأطَمؼُّ َوَأْومَم سمُِٛمقؾَمك ُِمٜمُْٙمْؿ ومَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقُل اهلل  وَمٜمَْح

ِ
 .َوَأَُمَر سمِِّمٞم٤َمُِمفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَّم٤مَُمُف َرؾُمقُل اهلل

ٌه٤مٍس ^ - 280 ـَ قَم ـِ َأِِب َيِزيَد ؾَمِٛمَع اسْم  سْم
ِ
ٌَٞمِْد اهلل ـْ قُم ـْ ِصَٞم٤مِم َيْقِم  قَم َوؾُمِئَؾ قَم

 
ِ
ٓه ملسو هيلع هللا ىلص قَم٤مؿُمقَراَء وَمَ٘م٤مَل َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم َأنه َرؾُمقَل اهلل ٤مِم إِ َيه ْٕ َهَذا  َص٤مَم َيْقًُم٤م َيٓمُْٚم٥ُم وَمْْمَٚمُف قَمغَم ا

ْٝمَر َيْٕمٜمِل َرَُمَْم٤منَ  ٓه َهَذا اًمِمه َٓ ؿَمْٝمًرا إِ  .اًْمَٞمْقَم َو

ـِ قَمْٗمَراَء  - 287 ِذ سْم سَمٞمِِّع سمِٜم٧ِْم ُُمَٕمقِّ ـْ اًمرُّ  ’ قَم
ِ
هَمَداَة ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مًَم٧ْم َأْرؾَمَؾ َرؾُمقُل اهلل

َٟمَّْم٤م ْٕ ـْ قَم٤مؿُمقَراَء إمَِم ىُمَرى ا ٌََح َص٤مِئًَّم وَمٚمُْٞمتِؿه َصْقَُمُف َوَُم ـْ يَم٤مَن َأْص ِديٜم٦َِم َُم تِل طَمْقَل اعْمَ ِر اًمه

َٖم٤مَر  ُم ِصٌَْٞم٤مَٟمٜم٤َم اًمّمِّ ٌََح ُُمْٗمٓمًِرا وَمٚمُْٞمتِؿه سَمِ٘مٞمه٦َم َيْقُِمِف وَمُٙمٜمه٤م سَمْٕمَد َذًمَِؽ َٟمُّمقُُمُف َوُٟمَّمقِّ ُِمٜمُْٝمْؿ يَم٤مَن َأْص

ـِ  وَم٢ِمَذا سَمَٙمك َأطَمُدُهْؿ قَمغَم إِْن ؿَم٤مَء اهلُل َوَٟمْذَه٥ُم إمَِم  ـْ اًْمِٕمْٝم ٦ٌََم ُِم ْٕم ِجِد وَمٜمَْجَٕمُؾ َِلُْؿ اًمٚمُّ ًْ اعْمَ

ومَْٓم٤مرِ  ٤مُه قِمٜمَْد اْْلِ َٕم٤مِم َأقْمَٓمٞمْٜم٤َمَه٤م إِيه  .اًمٓمه

ـْ َأِِب ؾَمَٚمَٛم٦َم  - 282   ’ىَم٤مَل ؾَم٠َمًْم٧ُم قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم
ِ
ـْ ِصَٞم٤مِم َرؾُمقِل اهلل َن وَمَ٘م٤مًَم٧ْم يَم٤مملسو هيلع هللا ىلص قَم

ـْ ؿَمْٝمٍر ىَمطُّ َأيْمثََر  َيُّمقُم طَمتهك َٟمُ٘مقَل ىَمْد َص٤مَم َوُيْٗمٓمُِر طَمتهك َٟمُ٘مقَل ىَمْد َأوْمَٓمَر َوََلْ َأَرُه َص٤مِئًَّم ُِم

ٓه ىَمٚمِٞمًلً ٤ٌَمَن إِ ُف يَم٤مَن َيُّمقُم ؿَمْٕم ٤ٌَمَن يُمٚمه ٤ٌَمَن يَم٤مَن َيُّمقُم ؿَمْٕم ـْ ؿَمْٕم ـْ ِصَٞم٤مُِمِف ُِم  .ُِم
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283 -  

ِ
ـِ طُمَّملْمٍ ^ َأنه َرؾُمقَل اهلل ـْ قِمْٛمَراَن سْم ـْ ملسو هيلع هللا ىلص قَم ظَمَر َأُصْٛم٧َم ُِم ِٔ ىَم٤مَل ًَمُف َأْو 

َٓ ىَم٤مَل وَم٢ِمَذا َأوْمَٓمْرَت وَمُّمْؿ َيْقَُملْمِ  ٤ٌَمَن ىَم٤مَل  ِر  ؿَمْٕم  .ُهَ

َٟمَّْم٤مِريِّ  - 284 ْٕ ـْ َأِِب َأيُّقَب ا   َأنه  ÷قَم
ِ
ـْ َص٤مَم َرَُمَْم٤مَن صُمؿه ": ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقَل اهلل َُم

ْهرِ  اٍل يَم٤مَن يَمِّمَٞم٤مِم اًمده ـْ ؿَمقه ٌََٕمُف ؾِمت٤ًّم ُِم  ."َأشْم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 285   ’قَم
ِ
 .َص٤مِئًَّم ذم اًْمَٕمنْمِ ىَمطُّ ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مًَم٧ْم َُم٤م َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل

ـْ  - 270 ِله  ÷َأِِب ىَمَت٤مَدَة  قَم وَمَ٘م٤مَل يَمٞمَْػ شَمُّمقُم وَمَٖمِْم٥َم َرؾُمقُل ملسو هيلع هللا ىلص أن َرضُمٌؾ َأشَمك اًمٜمٌه

 
ِ
ٍد َٟمٌِٞم٤ًّم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؾْمًلَِم ِديٜم٤ًم َوسمُِٛمَحٛمه  َرسم٤ًّم َوسم٤ِمْْلِ

ِ
ُمـ ىمقًمف وَمَٚمَّمه َرَأى قُمَٛمُر هَمَْمٌَُف ىَم٤مَل َرِوٞمٜم٤َم سم٤ِمَّلل

 َوهَمَْم٥ِم 
ِ
ـْ هَمَْم٥ِم اهلل  ُِم

ِ
ـَ َٟمُٕمقُذ سم٤ِمَّلل ُد َهَذا اًْمَٙمًلََم طَمتهك ؾَمَٙم َرؾُمقًمِِف وَمَجَٕمَؾ قُمَٛمُر ُيَردِّ

َٓ َأوْمَٓمَر َأْو ىَم٤مَل  َٓ َص٤مَم َو ُف ىَم٤مَل  ْهَر يُمٚمه ـْ َيُّمقُم اًمده  يَمٞمَْػ سمَِٛم
ِ
ٌُُف وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر َي٤م َرؾُمقَل اهلل هَمَْم

ـْ َيُّمقُم َيْقَُملْمِ  َوُيْٗمٓمُِر َيْقًُم٤م ىَم٤مَل َوُيٓمِٞمُؼ َذًمَِؽ َأطَمٌد ىَم٤مَل ََلْ َيُّمْؿ َوََلْ ُيْٗمٓمِْر ىَم٤مَل يَمٞمَْػ َُم

ـْ َيُّمقُم  ًلَم ىَم٤مَل يَمٞمَْػ َُم ًه ـْ َيُّمقُم َيْقًُم٤م َوُيْٗمٓمُِر َيْقًُم٤م ىَم٤مَل َذاَك َصْقُم َداُوَد قَمَٚمٞمِْف اًم يَمٞمَْػ َُم

ىْم٧ُم َذاَك  صُمؿه ىَم٤مَل رَ   َيْقًُم٤م َوُيْٗمٓمُِر َيْقَُملْمِ ىَم٤مَل َوِدْدُت َأينِّ ـُمقِّ
ِ
ـْ يُمؾِّ ملسو هيلع هللا ىلص ؾُمقُل اهلل صَمًلٌَث ُِم

 َأْن 
ِ
٥ُم قَمغَم اهلل ًِ ْهِر يُمٚمِِّف ِصَٞم٤مُم َيْقِم قَمَروَم٦َم َأطْمَت ؿَمْٝمٍر َوَرَُمَْم٤مُن إمَِم َرَُمَْم٤مَن وَمَٝمَذا ِصَٞم٤مُم اًمده

تِل سَمْٕمَدُه َوِصَٞم٤مُم َيْقِم قَم٤مؿُمقَراَء َأطْمتَ  ٜم٦ََم اًمه ًه تِل ىَمٌَْٚمُف َواًم ٜم٦ََم اًمه ًه َر اًم َر ُيَٙمٗمِّ  َأْن ُيَٙمٗمِّ
ِ
٥ُم قَمغَم اهلل ًِ

تِل ىَمٌَْٚمفُ  ٜم٦ََم اًمه ًه  .اًم

ـْ ُأمِّ اًْمَٗمْْمِؾ سمِٜم٧ِْم اِْل٤َمِرِث  - 278 َأنه َٟم٤مؾًم٤م مَت٤َمَرْوا قِمٜمَْدَه٤م َيْقَم قَمَروَم٦َم ذم ِصَٞم٤مِم ’قَم

 
ِ
ُٝمْؿ ًَمٞمَْس سمَِّم٤مِئٍؿ وَم٠َمْرؾَمٚم٧ُْم إًَِمٞمِْف سمَِ٘مَدِح وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ُهَق َص٤مِئٌؿ َوىَم٤مَل سَمْٕمُْم ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقِل اهلل

سَمفُ  ـٍ َوُهَق َواىِمٌػ قَمغَم سَمِٕمػِمِه سمَِٕمَروَم٦َم وَمنَمِ ٌَ  .ًَم
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ـِ اخْلَٓمه  - 277 ُف ىَم٤مَل ؿَمِٝمْدُت اًْمِٕمٞمَد َُمَع قُمَٛمَر سْم ـِ َأْزَهَر َأٟمه ٌَٞمٍْد َُمْقمَم اسْم ـْ َأِِب قُم  ÷٤مِب قَم

 
ِ
ـِ َيْقَُم٤مِن هَنَك َرؾُمقُل اهلل َف وَمَخَٓم٥َم اًمٜمه٤مَس وَمَ٘م٤مَل إِنه َهَذْي ـْ ملسو هيلع هللا ىلص وَمَج٤مَء وَمَّمغمه صُمؿه اٟمٍَْمَ قَم

ِٙمُٙمؿْ  ًُ ـْ ُٟم ظَمُر َيْقٌم شَم٠ميُْمُٚمقَن وِمٞمِف ُِم ْٔ ـْ ِصَٞم٤مُِمُٙمْؿ َوا  .ِصَٞم٤مُِمِٝمََّم َيْقُم وِمٓمِْريُمْؿ ُِم

 ÷ـْ ُٟمٌَٞمَِْم٦َم اِْلَُذزِمِّ قمَ  - 277
ِ
ٍب ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ٤مُم َأيْمٍؾ َوُذْ يِؼ َأيه ٤مُم اًمتهنْمِ . َأيه

"
ِ

ه
ِ

 .)َوذِم رواي٦م( َوِذيْمٍر َّلل

ـْ َأِِب ىَمَت٤مَدةَ  - 270   ÷قَم
ِ
صْمٜملَْمِ وَمَ٘م٤مَل وِمٞمِف ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرؾُمقَل اهلل ِٓ ـْ َصْقِم ا ُوًمِْدُت ؾُمِئَؾ قَم

 .َووِمٞمِف ُأٟمِْزَل قَمكَمه 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  - 277   ÷قَم
ِ
َٓ َيُّمقم َأطَمُديُمْؿ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ": ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ٓه َأْن َيُّمقَم ىَمٌَْٚمُف َأْو َيُّمقَم سَمْٕمَدهُ   ."إِ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  - 272 ـْ  ÷قَم ِلِّ قَم ـْ سَملْمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌه قا ًَمٞمَْٚم٦َم اجْلُُٛمَٕم٦ِم سمِِ٘مَٞم٤مٍم ُِم َتّمُّ َٓ خَتْ ىَم٤مَل 

ٓه َأْن َيُٙمقَن ذم َصْقٍم َيُّمقُُمُف  ٤مِم إِ َيه ْٕ ـْ سَملْمِ ا قا َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم سمِِّمَٞم٤مٍم ُِم َٓ خَتُّمُّ َٞم٤مزِم َو اًمٚمه

 .َأطَمُديُمؿْ 

٤َم ىم٤مًم٧مقمـ ُُمَٕم٤مذَ  - 273 ٦ِم َأهنه ِلِّ : َة اًْمَٕمَدِويه   ملسو هيلع هللا ىلصؾَم٠َمًْم٧ُم قَم٤مِئَِم٦َم َزْوَج اًمٜمٌه
ِ
َأيَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

٤مٍم ىَم٤مًَم٧ْم  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر صَمًلصََم٦َم َأيه ْٝمِر يَم٤مَن َيُّمقُم : َيُّمقُم ُِم ٤مِم اًمِمه ـْ َأيِّ َأيه َٟمَٕمْؿ وَمُ٘مٚم٧ُْم َِل٤َم ُِم

ـْ َأيِّ  ٤ٌَمزِم  ُِم ـْ ًمُٞم ْٝمِر َيُّمقمُ  ىَم٤مًَم٧ْم ََلْ َيُٙم ٤مِم اًمِمه  .َأيه

ِله  - 274 ـِ اًْمَٕم٤مِص^ ىم٤مل سَمَٚمَغ اًمٜمٌه ـِ قَمْٛمِرو سْم  سْم
ِ
ُد اًمّمقم  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قَمٌِْد اهلل َأينِّ َأْهُ

٤م ًَمِ٘مٞمُتُف وَمَ٘م٤مَل َأََلْ ُأظْمؼَمْ َأٟمهَؽ شَمُّمق ٤م َأْرؾَمَؾ إزَِمه َوإُِمه ٞمَْؾ وَم٢ِمُمه َٓ شُمْٗمٓمُِر َوشُمَّمكمِّ اًمٚمهٞمَْؾ َوُأَصكمِّ اًمٚمه ُم َو

َْهٚمَِؽ طَمٔم٤ًّم وَمُّمْؿ َوَأوْمٓمِْر َوَصؾِّ َوَٟمْؿ َوُصْؿ  ِٕ َؽ طَمٔم٤ًّم َو ًِ وَمًلَ شَمْٗمَٕمْؾ وَم٢ِمنه ًمَِٕمٞمْٜمَِؽ طَمٔم٤ًّم َوًمِٜمَْٗم
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ـْ  َٕم٦ٍم ىَم٤مَل إيِنِّ َأضِمُديِن َأىْمَقى ُِم ًْ

٤مٍم َيْقًُم٤م َوًَمَؽ َأضْمُر شمِ ِة َأيه ـْ يُمؾِّ قَمنْمَ  ىَم٤مَل ُِم
ِ
َذًمَِؽ َي٤م َٟمٌِله اهلل

 ىَم٤مَل يَم٤مَن َيُّمقُم 
ِ
ًلَم ىَم٤مَل َويَمٞمَْػ يَم٤مَن َداُوُد َيُّمقُم َي٤م َٟمٌِله اهلل ًه وَمُّمْؿ ِصَٞم٤مَم َداُوَد قَمَٚمٞمِْف اًم

  ىَم٤مَل قَمَٓم٤م
ِ
ـْ زِم هِبَِذِه َي٤م َٟمٌِله اهلل ىَمك ىَم٤مَل َُم َٓ َٓ َيِٗمرُّ إَِذا  ٌء وَمًلَ َأْدِري يَمٞمَْػ َيْقًُم٤م َوُيْٗمٓمُِر َيْقًُم٤م َو

ِلُّ  سََمِد وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌه ْٕ سََمدَ ملسو هيلع هللا ىلص َذيَمَر ِصَٞم٤مَم ا ْٕ ـْ َص٤مَم إمم ا سََمدَ . َٓ َص٤مَم َُم ْٕ ـْ َص٤مَم ا  .َٓ َص٤مَم َُم

ـِ قَمْٛمٍرو ^ - 275  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اهلل   قَم

ِ
  إِنه  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ِ
َٞم٤مِم إمَِم اهلل َأطَم٥مه اًمّمِّ

 َصًلَُة َداُوَد 
ِ
ًلَِة إمَِم اهلل ٞمِْؾ َوَيُ٘مقُم  |ِصَٞم٤مُم َداُووَد َوَأطَم٥مه اًمّمه يَم٤مَن َيٜم٤َمُم ٟمِّْمَػ اًمٚمه

 .صُمُٚمَثُف َوَيٜم٤َمُم ؾُمُدؾَمُف َويَم٤مَن َيُّمقُم َيْقًُم٤م َوُيْٗمٓمُِر َيْقًُم٤م

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 270 ِلُّ : ىَم٤مًَم٧ْم  ’قَم ٌء  ملسو هيلع هللا ىلصَدظَمَؾ قَمكَمه اًمٜمٌه َذاَت َيْقٍم وَمَ٘م٤مَل َهْؾ قِمٜمَْديُمْؿ َرْ

 ُأْهِدَي ًَمٜم٤َم طَمٞمٌْس  ومَ 
ِ
َٓ ىَم٤مَل وَم٢ِمينِّ إَِذْن َص٤مِئٌؿ صُمؿه َأشَم٤مَٟم٤م َيْقًُم٤م آظَمَر وَمُ٘مٚمْٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهلل َ٘م٤مَل وَمُ٘مٚمْٜم٤َم 

 .ْح٧ُم َص٤مِئًَّم وَم٠َميَمَؾ َأِريٜمِٞمِف وَمَٚمَ٘مْد َأْصٌَ 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 278   ’قَم
ِ
إَِذا َأَراَد َأْن َيْٕمَتِٙمَػ َصغمه اًْمَٗمْجَر صُمؿه  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

 ِٓ َب َأَراَد ا ٤ٌَمِئِف وَمُيِ ُف َأَُمَر سمِِخ ـْ َرَُمَْم٤مَن َدظَمَؾ ُُمْٕمَتَٙمَٗمُف َوإِٟمه ََواظِمِر ُِم ْٕ قْمتَِٙم٤مَف ذم اًْمَٕمنْمِ ا

ِلِّ  ـْ َأْزَواِج اًمٜمٌه َه٤م ُِم َب َوَأَُمَر هَمػْمُ ٤ٌَمِئَٝم٤م وَمُيِ َب وَمَٚمَّمه ملسو هيلع هللا ىلص وَم٠َمَُمَرْت َزْيٜم٥َُم سمِِخ ٤ٌَمِئٝم٤م وَمُيِ سمِِخ

 
ِ
ظَْمٌِٞم٦َُم وَمَ٘م٤مَل آًْمؼِمه ُيِردْ  ملسو هيلع هللا ىلصَصغمه َرؾُمقُل اهلل ْٕ َض َوشَمَرَك اًْمَٗمْجَر َٟمَٔمَر وَم٢ِمَذا ا ٤ٌَمِئِف وَمُ٘مقِّ َن  وَم٠َمَُمَر سمِِخ

الٍ  ـْ ؿَمقه ِل ُِم َوه ْٕ قْمتَِٙم٤مَف ذم ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن طَمتهك اقْمَتَٙمَػ ذم اًْمَٕمنْمِ ا ِٓ  .ا

ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  - 277  ىَم٤مَل إِنه َرؾُمقَل ا ÷قَم
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصهلل َل ُِم َوه ْٕ اقْمَتَٙمَػ اًْمَٕمنْمَ ا

هِت٤َم طَمِّمػٌم ىَم٤مَل وَم٠َمظَمَذ اِْلَِّمػَم  ٌه٦ٍم شُمْريمِٞمه٦ٍم قَمغَم ؾُمده َْوؾَمَط ذم ىُم ْٕ َرَُمَْم٤مَن صُمؿه اقْمَتَٙمَػ اًْمَٕمنْمَ ا

َؿ اًمٜمه٤مَس وَمدَ  ٌه٦ِم صُمؿه َأـمَْٚمَع َرأْؾَمُف وَمَٙمٚمه ٤مَه٤م ذم َٟم٤مطِمَٞم٦ِم اًْمُ٘م َٟمْقا ُِمٜمُْف وَمَ٘م٤مَل إيِنِّ اقْمَتَٙمْٗم٧ُم سمَِٞمِدِه وَمٜمَحه
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٤َم َْوؾَمَط صُمؿه ُأشمِٞم٧ُم وَمِ٘مٞمَؾ زِم إهِنه ْٕ ٞمَْٚم٦َم صُمؿه اقْمَتَٙمْٗم٧ُم اًْمَٕمنْمَ ا َل َأًْمَتِٛمُس َهِذِه اًمٚمه َوه ْٕ ذم  اًْمَٕمنْمَ ا

ـْ َأطَم٥مه ُِمٜمُْٙمْؿ َأْن َيْٕمَتِٙمَػ وَمٚمَْٞمْٕمَتِٙمْػ وَم٤مقْمَتٙمَ  ََواظِمِر وَمَٛم ْٕ َػ اًمٜمه٤مُس َُمَٕمُف ىَم٤مَل َوإيِنِّ اًْمَٕمنْمِ ا

ـَ َوىَمْد  ي ـْ ًَمٞمَْٚم٦ِم إطِْمَدى َوقِمنْمِ ٌََح ُِم  وَم٠َمْص
ٍ
ُأريُتَٝم٤م ًَمٞمَْٚم٦َم ِوشْمٍر َوأينِّ َأؾْمُجُد َصٌِٞمَحَتَٝم٤م ذم ـملٍِم َوَُم٤مء

ِجدُ  ًْ ََّمُء وَمَقيَمَػ اعْمَ ًه ٌِْح وَمَٛمَٓمَرْت اًم ُت اًمٓمِّلَم َواًْمََّمءَ  ىَم٤مَم إمَِم اًمّمُّ وَمَخَرَج طِملَم وَمَرَغ  وَم٠َمسْمٍَمْ

ٌِْح َوضَمٌِٞمٜمُُف َوَرْوصَم٦ُم َأٟمِْٗمِف ممؿ  ممؿ وِمٞمِٝمََّم اًمٓمِّلُم َواًْمََّمُء َوإَِذا ِهَل ًَمٞمَْٚم٦ُم إطِْمَدى  ـْ َصًلَِة اًمّمُّ ُِم

ََواظِمرِ  ْٕ ـْ اًْمَٕمنْمِ ا ـَ ُِم ي  .َوقِمنْمِ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 277 ِله أَ  ’قَم ـْ َرَُمَْم٤مَن طَمتهك  ملسو هيلع هللا ىلصنه اًمٜمٌه ََواظِمَر ُِم ْٕ يَم٤مَن َيْٕمَتِٙمُػ اًْمَٕمنْمَ ا

ـْ سَمْٕمِدهِ  ٤مُه اهلُل قَمزه َوضَمؾه صُمؿه اقْمتََٙمَػ َأْزَواضُمُف ُِم  .شَمَقومه

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 270   ’قَم
ِ
ٞمَْؾ َوَأْيَ٘مَظ إَِذا َدظَمَؾ اًْمَٕمنْمُ  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل  َأطْمَٞم٤م اًمٚمه

ئَْزرَ 
ِ
 .َأْهَٚمُف َوضَمده َوؿَمده اعْم

ـِ قُمَٛمَر ^ - 277  : ىم٤مل قمـ اسْم
ِ
ََواظِمِر َيْٕمٜمِل  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ْٕ قَه٤م ذم اًْمَٕمنْمِ ا ًُ اًْمَتِٛم

ٌِْع اًْمٌََقاىِمل ًَمٞمَْٚم٦َم اًْمَ٘مْدِر وَم٢ِمْن َوُٕمَػ  ًه ـه قَمغَم اًم ٌَ  .َأطَمُديُمْؿ َأْو قَمَجَز وَمًلَ ُيْٖمَٚم

ـِ ُأَٟمٞمٍْس  - 272  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اهلل   ÷قَم

ِ
ٞمُتَٝم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َرؾُمقَل اهلل ًِ

ىَم٤مَل ُأِري٧ُم ًَمٞمَْٚم٦َم اًْمَ٘مْدِر صُمؿه ُأٟمْ

ـَ وَمَّمغمه سمِٜم٤َم َرؾُمقُل َوَأَرايِن ُصٌْٞمَحتَٝم٤م َأؾْمُجُد ذم ُمَ  ي  َوـمِلٍم ىَم٤مَل وَمُٛمٓمِْرَٟم٤م ًَمٞمَْٚم٦َم صَمًلٍَث َوقِمنْمِ
ٍ
٤مء

 
ِ
ـُ ُأَٟمٞمٍْس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سْم

ِ
 َواًمٓمِّلِم قَمغَم ضَمٌَْٝمتِِف َوَأٟمِْٗمِف ىَم٤مَل َويَم٤مَن قَمٌُْد اهلل

ِ
َف َوإِنه َأصَمَر اًْمََّمء وَم٤مٟمٍَْمَ

ـَ  ي  .َيُ٘مقُل صَمًلٍَث َوقِمنْمِ

ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  - 273   ÷قَم
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اقْمَتَٙمَػ َرؾُمقُل اهلل َْوؾَمَط ُِم ْٕ اًْمَٕمنْمَ ا

 وَمُ٘مقِّ 
ِ
٤ٌَمَن ًَمُف وَمَٚمَّمه اٟمَْ٘مَْملْمَ َأَُمَر سم٤ِمًْمٌِٜم٤َمء َض صُمؿه ُأسمِٞمٜم٧َْم ًَمُف َرَُمَْم٤مَن َيٚمَْتِٛمُس ًَمٞمَْٚم٦َم اًْمَ٘مْدِر ىَمٌَْؾ َأْن شُم
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٤َم اًمٜمه٤مُس   وَم٠ُمقِمٞمَد صُمؿه ظَمَرَج قَمغَم اًمٜمه٤مِس وَمَ٘م٤مَل َي٤م َأُّيُّ

ِ
ََواظِمِر وَم٠َمَُمَر سم٤ِمًْمٌِٜم٤َمء ْٕ ٤َم ذم اًْمَٕمنْمِ ا ٤َم َأهنه إهِنه

يُمْؿ هِب٤َم وَمَج٤مَء َرضُمًلَِن  ظُْمؼِمَ ِٕ ٤مِن َُمَٕمُٝمََّم يَم٤مَٟم٧ْم ُأسمِٞمٜم٧َْم زِم ًَمٞمَْٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر َوإيِنِّ ظَمَرضْم٧ُم  َت٘مه َُيْ

قَه٤م ذم اًمته٤مؾِمَٕم٦ِم  ًُ ـْ َرَُمَْم٤مَن اًْمَتِٛم ََواظِمِر ُِم ْٕ قَه٤م ذم اًْمَٕمنْمِ ا ًُ ٞمُتَٝم٤م وَم٤مًْمَتِٛم ًِّ ٞمَْٓم٤مُن وَمٜمُ اًمِمه

ـُ  ٦ِم ىَم٤مَل ىُمٚم٧ُْم َي٤م َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمٍد إِٟمهُٙمْؿ َأقْمَٚمُؿ سم٤ِمًْمَٕمَدِد ُِمٜمه٤م ىَم٤مَل َأضَمْؾ َٟمْح ًَ ٤مسمَِٕم٦ِم َواخْل٤َمُِم ًه َأطَمؼُّ َواًم

وَن  ٦ُم ىَم٤مَل إَِذا َُمَْم٧ْم َواطِمَدٌة َوقِمنْمُ ًَ ٤مسمَِٕم٦ُم َواخْل٤َمُِم ًه سمَِذًمَِؽ ُِمٜمُْٙمْؿ ىَم٤مَل ىُمٚم٧ُْم َُم٤م اًمته٤مؾِمَٕم٦ُم َواًم

٤مسمِٕمَ  ًه تِل شَمٚمِٞمَٝم٤م اًم وَن وَم٤مًمه ـَ ومِٝمَل اًمته٤مؾِمَٕم٦ُم وَم٢ِمَذا َُمَْم٧ْم صَمًلٌَث َوقِمنْمُ ي تِل شَمٚمِٞمَٝم٤م صمِٜمَْتلْمِ َوقِمنْمِ ٦ُم وَم٤مًمه

٦مُ ومَ  ًَ تِل شَمٚمِٞمَٝم٤م اخْل٤َمُِم وَن وَم٤مًمه  .٢ِمَذا َُم٣َم ََخٌْس َوقِمنْمُ

ـَ يَمْٕم٥ٍم  - 274 ٌَٞمٍْش ىم٤مل ؾَم٠َمًْم٧ُم ُأَِبه سْم ـِ طُم ُٕمقٍد  ÷قمـ ِزرِّ سْم ًْ ـَ َُم وَمُ٘مٚم٧ُْم إِنه َأظَم٤مَك اسْم

ـْ َيُ٘مْؿ اِْلَْقَل ُيِّم٥ْم ًَمٞمَْٚم٦َم اًْمَ٘مْدِر  ُف ىَمْد َيُ٘مقُل َُم َٓ َيتهِٙمَؾ اًمٜمه٤مُس َأَُم٤م إِٟمه وَمَ٘م٤مَل َرُِحَُف اهلُل َأَراَد َأْن 

 َٓ ـَ صُمؿه طَمَٚمَػ  ي ٤َم ًَمٞمَْٚم٦ُم ؾَمٌٍْع َوقِمنْمِ ََواظِمِر َوَأهنه ْٕ ٤َم ذم اًْمَٕمنْمِ ا ٤َم ذم َرَُمَْم٤مَن َوَأهنه قَمٚمَِؿ َأهنه

ـَ وَمُ٘مٚم٧ُْم  ي ٤َم ًَمٞمَْٚم٦ُم ؾَمٌٍْع َوقِمنْمِ َتثْٜمِل َأهنه ًْ  شَمُ٘مقُل َذًمَِؽ َي٤م َأسَم٤م اعْمُٜمِْذِر ىَم٤مَل سم٤ِمًْمَٕمًلََُم٦ِم َأْو  َي
ٍ
ء سم٠َِميِّ َرْ

 
ِ
َٟم٤م َرؾُمقُل اهلل تِل َأظْمؼَمَ َي٦ِم  اًمه ْٔ َٓ ؿُمَٕم٤مَع َِل٤َمملسو هيلع هللا ىلص سم٤ِم ٤َم شَمٓمُْٚمُع َيْقَُمِئٍذ   .َأهنه

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  - 275  ىَم٤مَل ظَمَٓمٌَ ÷ قَم
ِ
٤َم اًمٜمه٤مُس ىَمْد وُمرَض  ملسو هيلع هللا ىلصٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل  وَمَ٘م٤مَل َأُّيُّ

َٙم٧َم طَمتهك ىَم٤مَِل٤َم صَمًلَصًم٤م وَمَ٘م٤مَل  ًَ  وَم
ِ
قا وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ َأيُمؾه قَم٤مٍم َي٤م َرؾُمقَل اهلل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ اِْل٩َمه وَمُحجُّ

 
ِ
٧ٌَْم َوًَمََّم اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ صُمؿه ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقُل اهلل ََّم َهَٚمَؽ ًَمْق ىُمٚم٧ُْم َٟمَٕمْؿ ًَمَقضَم َذُرويِن َُم٤م شَمَريْمُتُٙمْؿ وَم٢ِمٟمه

 وَم٠مشُْمقا ُمِ 
ٍ
ء ـْ يَم٤مَن ىَمٌَْٚمُٙمْؿ سمَِٙمثَْرِة ؾُم١َماِِلِْؿ َواظْمتًِلَوِمِٝمْؿ قَمغَم َأٟمٌَِْٞم٤مِئِٝمْؿ وَم٢ِمَذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمٌَِمْ ٜمُْف َُم٤م َُم

 وَمَدقُمقهُ 
ٍ
ء ـْ َرْ  .اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ َوإَِذا هَنَٞمُْتُٙمْؿ قَم
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ـْ  - 200 ٤مَرٌة ًمََِّم سَمٞمْٜمَُٝمََّم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َرؾُمقَل  ÷ُهَرْيَرَة  َأِِب  قَم ىَم٤مَل اًْمُٕمْٛمَرُة إمَِم اًْمُٕمْٛمَرِة يَمٗمه

ٓه اجْلَٜمه٦مُ  وُر ًَمٞمَْس ًَمُف ضَمَزاٌء إِ  .َواِْل٩َمُّ اعْمَؼْمُ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  - 208   ÷قَم
ِ
ٌَ  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ َأشَمك َهَذا اًْم ٞم٧َْم وَمَٚمْؿ َيْروُم٨ْم َوََلْ َُم

فُ  ْؼ َرضَمَع يَمََّم َوًَمَدشْمُف ُأُمُّ ًُ  .َيْٗم

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  - 207 َرُه قَمَٚمٞمَْٝم٤م  ÷قَم تِل َأُمه ٦ِم اًمه يُؼ ذم اِْلَجه دِّ ىَم٤مَل سَمَٕمَثٜمِل َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمِّ

 
ِ
٦ِم اًْمَقدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقُل اهلل َٓ َُي٩ُمُّ سَمْٕمَد اًْمَٕم٤مِم ىَمٌَْؾ طَمجه ُٟمقَن ذم اًمٜمه٤مِس َيْقَم اًمٜمهْحِر  اِع ذم َرْهٍط ُي١َمذِّ

ـِ َيُ٘مقُل َيْقُم  ُْحَ ـُ قَمٌِْد اًمره ـُ ؿِمَٝم٤مٍب ويَم٤مَن  ُُحَٞمُْد سْم ٌَٞم٧ِْم قُمْرَي٤مٌن ىَم٤مَل اسْم َٓ َيُٓمقُف سم٤ِمًْم ٌك َو ُُمنْمِ

ـْ َأضْمِؾ  يَْمؼَمِ ُِم ْٕ  .÷طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرةَ اًمٜمهْحِر َيْقُم اِْل٩َمِّ ا

 ’ قمـ قَم٤مِئَِم٦َم  - 207
ِ
ـْ َأْن ُيْٕمتَِؼ اهلُل وِمٞمِف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َرؾُمقَل اهلل ـْ َيْقٍم َأيْمَثَر ُِم ىَم٤مَل َُم٤م ُِم

٤ٌَمِهل هِبِْؿ اعْمًَلَِئَٙم٦َم وَمَٞم٘مُ  ُف ًَمَٞمْدُٟمق  صُمؿه ُي ـْ َيْقِم قَمَروَم٦َم َوإِٟمه ـْ اًمٜمه٤مِر ُِم  قَمًٌْدا ُِم
ِ
ء َٓ  .قُل َُم٤م َأَراَد َه١ُم

َْزِديِّ  - 200 ْٕ ـَ َأنه ÷قمـ قَمكِمِّ ا   ^قُمَٛمرَ  اسْم
ِ
يَم٤مَن إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصقَمٚمهَٛمُٝمْؿ َأنه َرؾُمقَل اهلل

ذِ  َ صَمًلصًَم٤م صُمؿه ىَم٤مَل ؾُمٌَْح٤مَن اًمه َر ًَمٜم٤َم َهَذا َوَُم٤م يُمٜمه٤م اؾْمَتَقى قَمغَم سَمِٕمػِمِه ظَم٤مِرضًم٤م إمَِم ؾَمَٗمٍر يَمؼمه ي ؾَمخه

ـْ اًْمَٕمَٛمِؾ  ًَمُف ُُمْ٘مِرٟملِمَ  ٠َمًُمَؽ ذم ؾَمَٗمِرَٟم٤م َهَذا اًْمؼِمه َواًمتهْ٘مَقى َوُِم ًْ ٤م َٟم ٌُقَن اًمٚمُٝمؿه إِٟمه
ٜم٤َم عَمُٜمَْ٘مٚمِ َوإِٟمه٤م إمَِم َرسمِّ

ْن قَمَٚمٞمْٜم٤َم ؾَمَٗمَرَٟم٤م َهَذا َواـمِْق قَمٜمه٤م سُمْٕمَدهُ  َٗمِر  َُم٤م شَمْرَى اًمٚمُٝمؿه َهقِّ ًه ٤مطِم٥ُم ذم اًم اًمٚمُٝمؿه َأٟم٧َْم اًمّمه

 اعْمُٜمَْ٘مَٚم٥ِم 
ِ
ٜمَْٔمِر َوؾُمقء َٗمِر َويَمآسَم٦ِم اعْمَ ًه  اًم

ِ
ـْ َوقْمَث٤مء َْهِؾ اًمٚمُٝمؿه إيِنِّ َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم ْٕ ذم  َواخْلَٚمِٞمَٗم٦ُم ذم ا

ٌُقَن قَم٤مسمُِدوَن  ـه شَم٤مِئ ـه َوَزاَد وِمٞمِٝم ُ َْهِؾ َوإَِذا َرضَمَع ىَم٤مَِل ْٕ ٜم٤َم طَم٤مُِمُدونَ اًْمََّمِل َوا  .ًمَِرسمِّ
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ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  - 207   ÷قَم

ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ِ
ـُ سم٤ِمَّلل ُْمَرَأٍة شُم١ْمُِم ِٓ َٓ َُيِؾُّ 

ٓه  ٤مٍم وَمَّم٤مقِمًدا إِ ٤موِمَر ؾَمَٗمًرا َيُٙمقُن صَمًلصََم٦َم َأيه ًَ ظِمِر َأْن شُم ْٔ َوَُمَٕمَٝم٤م َأسُمقَه٤م َأْو اسْمٜمَُٝم٤م َأْو  َواًْمَٞمْقِم ا

 .َزْوضُمَٝم٤م َأْو َأظُمقَه٤م َأْو ُذو حَمَْرٍم ُِمٜمَْٝم٤م

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  - 202 ِلِّ  ÷قَم ـْ اًمٜمٌه ظِمِر  ملسو هيلع هللا ىلصقَم ْٔ  َواًْمَٞمْقِم ا
ِ
ـُ سم٤ِمَّلل ُْمَرَأٍة شُم١ْمُِم ِٓ َٓ َُيِؾُّ  ىَم٤مَل 

ٓه َُمَع ِذي حَمَْرمٍ  ػَمَة َيْقٍم إِ ًِ ٤موِمُر َُم ًَ  .شُم

ٌه٤مٍس ^ - 203 ـِ قَم ِله  قمـ اسْم ُٚمَقنه َرضُمٌؾ   ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌه َٓ خَيْ ُٓم٥ُم َيُ٘مقُل  خَيْ

ٓه َُمَع ِذي حَمَْرٍم وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُم  ْرَأُة إِ ٤موِمْر اعْمَ ًَ َٓ شُم ٓه َوَُمَٕمَٝم٤م ُذو حَمَْرٍم َو  سم٤ِمُْمَرَأٍة إِ
ِ
قَل اهلل

٦ًم َوإيِنِّ ايْمُتت٧ٌُِْم ذم هَمْزَوِة يَمَذا َويَمَذا ىَم٤مَل اٟمَْٓمٚمِْؼ وَمُح٩مه َُمَع اُْمَرَأشمَِؽ  إِنه اُْمَرَأِِت ظَمَرضَم٧ْم   .طَم٤مضمه

ٌه٤مٍس ^ - 204 ـِ قَم ـْ اسْم ِلِّ  قَم ـْ اًمٜمٌه   ملسو هيلع هللا ىلصقَم
ِ
ْوطَم٤مء ٤ًٌم سم٤ِمًمره ـْ اًْمَ٘مْقُم ىَم٤مًُمقا  ًَمِ٘مَل َريْم وَمَ٘م٤مَل َُم

ٚمُِٛمقَن وَم٘مَ  ًْ ُ  وَمَروَمَٕم٧ْم إًَِمٞمِْف اُْمَرَأٌة َصٌِٞم٤ًّم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َأِِلََذا طَم٩مي ىَم٤مَل اعْم
ِ
ـْ َأٟم٧َْم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ٤مًُمقا َُم

 .َٟمَٕمْؿ َوًَمِؽ َأضْمرٌ 

ٌه٤مٍس ^ - 205 ـِ قَم  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اهلل ٌه٤مٍس^ َرِديَػ  قَم ـُ قَم ُف ىَم٤مَل يَم٤مَن اًْمَٗمْْمُؾ سْم َأٟمه

 رَ 
ِ
َتْٗمتِٞمِف وَمَجَٕمَؾ اًْمَٗمْْمُؾ َيٜمُْٔمُر إًَِمٞمَْٝم٤م َوشَمٜمُْٔمُر إًَِمٞمِْف  ملسو هيلع هللا ىلصؾُمقِل اهلل ًْ ـْ ظَمثَْٕمَؿ شَم وَمَج٤مَءشْمُف اُْمَرَأٌة ُِم

 إِنه  ملسو هيلع هللا ىلص وَمَجَٕمَؾ َرؾُمقُل اهلل
ِ
ظَمِر ىَم٤مًَم٧ْم َي٤م َرؾُمقَل اهلل ْٔ ؼِّ ا ُف َوضْمَف اًْمَٗمْْمِؾ إمَِم اًمِمِّ َيٍْمِ

٤ٌَم  قَمغَم قِم
ِ
اطِمَٚم٦ِم وَمِريَْم٦َم اهلل ٧ٌَُم قَمغَم اًمره َتٓمِٞمُع َأْن َيثْ ًْ َٓ َي ِدِه ذم اِْل٩َمِّ َأْدَريَم٧ْم َأِِب ؿَمٞمًْخ٤م يَمٌػًِما 

٦ِم اًْمَقَداعِ   .َأوَم٠َمطُم٩مُّ قَمٜمُْف ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ َوَذًمَِؽ ذم طَمجه

 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 270 ٧ْم َأؾْمََّمءُ  ’قَم ًَ ـِ َأِِب سَمْٙمٍر  ’سمِٜم٧ُْم قُمَٛمٞمٍْس  ىَم٤مًَم٧ْم ُٟمِٗم ِد سْم سمُِٛمَحٛمه

 
ِ
َجَرِة  وَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل اهلل َؾ َوهُتِؾه  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤ِمًمِمه ًِ  .َأسَم٤م سَمْٙمٍر َي٠مُُْمُرَه٤م َأْن شَمْٖمَت
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ؾَْمَٚمِٛملِّ    ْٕ ـِ قَمْٛمٍرو ا َزَة سْم ـْ َُحْ ُف ىَم٤مَل َي٤م َرؾُم ÷ قَم ٞم٤َمِم ذم َأٟمه ًة قَمغَم اًمّمِّ  َأضِمُد ِِب ىُمقه
ِ
قَل اهلل

 
ِ
َٗمِر وَمَٝمْؾ قَمكَمه ضُمٜم٤َمٌح وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ًه ـٌ ملسو هيلع هللا ىلص اًم ًَ ـْ َأظَمَذ هِب٤َم وَمَح  وَمَٛم

ِ
ـْ اهلل ِهَل ُرظْمَّم٦ٌم ُِم

ـْ َأطَم٥مه َأْن َيُّمقَم وَمًلَ ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمٞمْفِ   .(8)َوَُم

ؾَْمَٚمِٛملُّ ُيَٙمٜمهك َأسَم٤م َُحْزَ : هق ْٕ ـِ ؾَمْٕمِد ا قَْمَرِج سْم ْٕ ـِ ا ـِ اِْل٤َمِرِث سْم ـُ قُمَقْيِٛمِر سْم ـُ قَمْٛمٍرو سْم ُة سْم

دٍ : َوىِمٞمَؾ ، َص٤مًمٍِح  يقم ÷ وىمد ؿمٝمد ومتح اًمِم٤مم ويم٤من هق اًمٌِمػم ًمٚمّمديؼ ، َأسُمق حُمَٛمه

 .أضمٜم٤مديـ

 .٤مه صمقسمٞمفوم٠مقمٓم، وهق اًمذي سمنم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمتقسم٦م اهلل قمٚمٞمف: ىم٤مل اًمقاىمدي

 َرؾُمقل ًمف وَمَ٘م٤مَل ، ُحزة يًٛمك َويَم٤منَ ، اًمًٗمر ذِم  واًمٗمٓمر اًمّمقم ذِم  روى: اعمح٤مرِب وىم٤مل

 
ِ

 ؾمَّمين: ىَم٤مَل  أٟمف قمٜمف وروى. سمف أدقمك أن إزم إؾمَّمء أطم٥م ومٙم٤من: ىَم٤مَل ، ُِمثَْٕم٥ُم  َي٤م: ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله

  َرؾُمقل
ِ

 .(7)ُِمثَٕم٤ًٌمملسو هيلع هللا ىلص  اَّلله

َ ؾَمٜم٦ََم إطِْمَدى َوؾِمتِّلمَ  ـُ إطِْمَدى َوؾَمٌِْٕملَم ؾَمٜم٦َمً َوهُ ، شُمُقذمِّ ـُ صَمََّمٟملَِم ؾَمٜم٦َمً : َوىِمٞمَؾ ، َق اسْم  .(7)اسْم

ٞم٤َممِ " : ÷ىمقًمف  ًة قَمغَم اًمّمِّ دُ  إيِنِّ  ذم سمٕمض رواي٤مت اِلدي٨م"، " َأضِمُد ِِب ىُمقه ْقَم " َأْهُ ، اًمّمه

سمًل  ٞم٤ممذم اًمّماًمند ، يٓمٞمؼممـ ÷ وىمد يم٤من ، واًمند هق اعمقٓة واعمت٤مسمٕم٦م ذم اًمّمقم

َٞم٤مِم  ": هق ذم ىمقًمفرضر وٓ شمٗمقي٧م طمؼ يمَّم  ًة قَمغَم اًمّمِّ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص وأُم٤م إٟمٙم٤مره ، "َأضِمُد ِِب ىُمقه

                                                                                              

 (. 803أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)

 (. 8072/ 0آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم) (7)

 . (240/ 7) ٟمٕمٞمؿ ِٕب اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م ، و(207/ 88اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم) (7)
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أٟمف ؾمٞمْمٕمػ قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص ؿ ٚمِ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص^ صقم اًمدهر ومألٟمف قمَ 

وم٢مٟمف وٕمػ ذم آظمر قمٛمره ويم٤من ي٘مقل ي٤م ًمٞمتٜمل ىمٌٚم٧م رظمّم٦م رؾمقل اهلل ، وهٙمذا ضمرى

 .(8)٥م اًمٕمٛمؾ اًمدائؿ وإن ىمؾ وُيثٝمؿ قمٚمٞمفُيملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َٗمِر  ": وىمقًمف ًه اِلدي٨م دال قمغم ختٞمػم و، قمـ صقم رُمْم٤من ففم٤مهر ؾم١ماًمف أٟم، "ذم اًم

ةٌ } : وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم، اًمّم٤مئؿ ذم اًمًٗمر سمٞمٜمف وسملم شمريمف ـْ  وَمِٕمده ٤ممٍ  ُِم ، [840: اًمٌ٘مرة{]ُأظَمرَ  َأيه

 .(7)٤مًمٕمدة ذم أي٦م عمـ أومٓمر ٓ أٟمف يّمقم وي٘ميضوم

ْقمِ  سَملْمَ  اًمتهْخِٞمػمِ  قَمغَم  َدًمِٞمٌؾ  اِْلَِدي٨ِم  َوذِم  ": ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد َٗمرِ  ذِم  َواًْمِٗمٓمْرِ  اًمّمه ًه ، اًم

يٌح  وِمٞمفِ  َوًَمٞمَْس  فُ  شَمٍْمِ  .(7)َرَُمَْم٤منَ  َصْقمُ  سم٠َِمٟمه

، وهذا يِمٕمر سم٠مٟمف ؾم٠مل قمـ صٞم٤مم اًمٗمريْم٦م ": ىم٤مل اسمـ طمجر سمٕمد ُم٤م ذيمر ىمقل اسمـ دىمٞمؼو

ظمّم٦م إٟمَّم شمٓمٚمؼ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م هق واضم٥م وأسح ُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف أسمق وذًمؽ أن اًمر

دِ داود واِل٤ميمؿ  ـِ  ُمـ ـمريؼ حُمَٛمه ـِ  َُحَْزةَ  سْم هُ  َأسَم٤مهُ  َأنه  َيْذيُمرُ ، إؾَْمَٚمِٛمله  قَمْٛمٍرو سْم ـْ ، َأظْمؼَمَ  قَم

هِ  ـِ  َُحَْزةَ  ضَمدِّ   َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمٚم٧ُْم : ىَم٤مَل ، ÷ قَمْٛمٍرو سْم
ِ
 ُأؾَم٤موِمرُ  ُأقَم٤مجِلُفُ  فَمْٝمرٍ  َص٤مطِم٥ُم  إيِنِّ ، اهلل

ََّم  َوإِٟمهفُ ، َوَأيْمِريفِ  قَمَٚمٞمْفِ  ْٝمرُ  َهَذا َص٤مَدوَمٜمِل ُرسمه ةَ  َأضِمدُ  َوَأَٟم٤م - َرَُمَْم٤منَ  ؿَمْٝمرَ  َيْٕمٜمِل - اًمِمه  َوَأَٟم٤م اًْمُ٘مقه

  َرؾُمقَل  َي٤م َأُصقمَ  َأنْ  َوَأضِمُديِن ، ؿَم٤مبي 
ِ
ـْ  قَمكَمه  َأْهَقنُ ، اهلل َرهُ  َأنْ  ُِم  َي٤م َأوَم٠َمُصقمُ  َدْيٜم٤ًم قنُ وَمَٞمٙمُ  ُأَؤظمِّ

  َرؾُمقَل 
ِ
 .(0)َُحَْزُة" َي٤م ؿِمئ٧َْم  َذًمَِؽ  َأيه : ىَم٤مَل ؟ ُأوْمٓمِرُ  َأوْ ، ٕضمري َأقْمَٔمؿُ  اهلل

                                                                                              

 . (773/ 3) ُمًٚمؿ قمغم قوياًمٜم ذح (8)

 (. 785/ 87اٟمٔمر اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ٓسمـ اعمٚم٘مـ) (7)

 (. 70/ 7إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ٓسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد) (7)

 (. 840/ 0ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (0)
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 وأٟمس، اًمٕم٤ميص أسمك سمـ قمثَّمن قمـ ومروى، قمٚمٞمف ىمدر عمـ ذًمؽ ُمـ إومْمؾ رم اظمتٚمٗمقا 

، ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد، اًمٜمخٕمل ىمقل وهق، أومْمؾ اًمّمقم أنملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ص٤مطمٌل ُم٤مًمؽ اسمـ

، واًمِم٤مومٕمل، واًمثقري، ُم٤مًمؽ وىم٤مل، وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م أسمق ذه٥م وإًمٞمف، يزيد سمـ وإؾمقد

، اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد، قم٤ٌمس واسمـ، قمٛمر اسمـ قمـ وروى، إًمٞمٜم٤م أطم٥م اًمّمقم: صمقر وأسمق

 وهق، ىمٌقِل٤م ومٞمج٥م هب٤م اهلل شمّمدق ٦موصدىم رظمّم٦م ٕٟمف، أومْمؾ اًمٗمٓمر أن، واًمِمٕمٌل

 واسمـ، هريرة وأسمك، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ وروى، وإؾمح٤مق، وأُحد، إوزاقمل ىمقل

 قمٌد وقمـ، اِلي رم يّمقم أن وقمٚمٞمف، َيزئف َل اًمًٗمر رم ص٤مم إن قم٤ٌمس واسمـ، قمٛمر

، اعمٜمي اسمـ يمٚمف هذا وذيمر، اِلي رم يم٤معمٗمٓمر اًمًٗمر رم اًمّم٤مئؿ: ىم٤مل، قمقف اًمرُحـ سمـ

ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمـ اًمٗمٓمر أو اًمًٗمر رم اًمّمٞم٤مم رم اًمتخٞمػم صح وىمد، اًمٔم٤مهر أهؾ ىم٤مل ذاوهب

 وأن، اخلدري ؾمٕمٞمد وأسمك، قم٤ٌمس واسمـ، أٟمس وطمدي٨م، قمٛمرو اسمـ ُحزة طمدي٨م ُمـ

 قمغم ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ يٕم٥م ومٚمؿ، أظمرى وأومٓمروا، اًمًٗمر رم ُمرة ص٤مُمقا وأصح٤مسمفملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل

 .(8)اًمًٜم٦م رم اِلج٦م ٕن، ذًمؽ ظم٤مًمػ ُمـ إمم يٚمتٗم٧م ومًل، سمٕمض

ًمٙمـ إومْمؾ ُمٜمٝمَّم اًمٗمٓمر ذم ، ضم٤مئزان واًمٗمٓمر اًمّمقم أن اجلٛمٝمقر واخلًلص٦م أن ُمذه٥م

 .طم٤مًم٦م طمدوث رضر أو ُمِم٘م٦م قمغم اًمٜمٗمس وإٓ ومٝمق خمػم

 .أي إصمؿ، " وَمَٝمْؾ قَمكَمه ضُمٜم٤َمٌح  ": ىمقًمف

  ": ملسو هيلع هللا ىلص وىمقل اًمٜمٌل
ِ
ـْ اهلل  قمكم هؾ أي، اًم١ًمال ُمٕمٜمك إزم راضمع اًمْمٛمػم، " ِهَل ُرظْمَّم٦ٌم ُِم

 طمدي٨م ذم يمَّم قمّمٞم٤من اًمًٗمر ذم اْلومٓم٤مر أن ؾمٛمع ىمد اًم٤ًمئؾ أن وُيتٛمؾ؟ أومٓمر أن إصمؿ

؟ قمٚمٞمف أىمقى ٕٟمك6 أصقم أن ضمٜم٤مح قمكم هؾ: ومٞم٠ًمل(( اًمٕمّم٤مة أوًمئؽ)) ÷ضم٤مسمر

                                                                                              

ل اعمٕمٚمؿ إيمَّم، و(775/ 3) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح(، 40/ 0ٓسمـ سمٓم٤مل) اًمٌخ٤مرياٟمٔمر ذح صحٞمح  (8)

 (. 22/ 0ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض)
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 هق إٟمَّم اًمٕمّمٞم٤من وم٢من، إول اًمقضمف ي٘مقى اِلًـ ٟمٚمٗمظ رظمّم٦م اْلومٓم٤مر ٕن6 ٓ: وم٘م٤مل

 .(8)إصم٤ٌمهت٤م ذم ٓ اًمرظمّم٦م رد ذم

ـٌ  ": ملسو هيلع هللا ىلص ًمفوىمق ًَ ـْ َأظَمَذ هِب٤َم وَمَح ـْ َأطَم٥مه َأْن َيُّمقَم وَمًلَ ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمٞمْفِ  وَمَٛم هذا دًمٞمؾ قمغم ، "َوَُم

 .أن اعم٤ًمومر خمػٌم ذم صٞم٤مُمف

ظْمَّم٦مُ   َع ًمُِٕمْذٍر ؿَم٤مقٍّ : اًمرُّ ٜمْعَ ، َُم٤م ُذِ ٍّ َيْ٘مَتيِض اعْمَ ـْ َأْصٍؾ يُمكمِّ ىْمتَِّم٤مِر قَمغَم َُمَع ، 7اؾْمتِثْٜم٤َمًء ُِم ِٓ ا

 .(7)َُمَقاِوِع اِْل٤َمضَم٦ِم ومِٞمفِ 

ًمِٞمؾ ظمًلف قمغم اًمثه٤مسم٧ِم اِلٙمؿ ِهَل : وىمٞمؾ ٦م ُهقَ  ًمٕمذر اًمده  .(7)واِلرج اعْمََِم٘مه

 :وأىم٤ًمُمٝم٤م َخ٦ًم

 .ًمٚمُْٛمْْمَٓمر اعْمٞمت٦َم يمحؾ، اًمقاضم٦ٌم: إول

٤ممأَ  صَمًلصََم٦م يٌٚمغ ؾَمَٗمره يَم٤منَ  اعمٜمدوسم٦م يم٘مٍم اًمّمًلة ذم اًمًٗمر عمـ: اًمث٤مين  .وَمَّم٤مقِمًدا يه

 اًمتٛمر ُمـ يمٞمٚمف سم٘مدر اًمٜمخؾ رؤوس قمغم اًمرـم٥م سمٞمع: وهق  يم٤مًمٕمراي٤م اعم٤ٌمطم٦م: اًمث٤مًم٨م

 .سمٕمقض اعمٜم٤مومع متٚمٞمؽ: وهل واْلضم٤مرة، ظمرص٤مً 

 ويمؽمك، سم٤مًمّمقم اًمتير قمدم قمٜمد اًمًٗمر ذم يم٤مْلومٓم٤مر إومم ظمًلف وهق: اًمراسمع

 .آؾمتٜمج٤مء ذم اِلجر قمغم آىمتّم٤مر

 .(0)وم٘مط ًمٚمؽمظمص يم٤مًمًٗمر ،اعمٙمروه٦م: اخل٤مُمس

                                                                                              

 (. 8208/ 7ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ) (8)

 (. 022/ 8اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل) (7)

 (. 38اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمإلؾمٜمقي)ص:  (7)

: ص)ٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مًمٕمٌد اًم اًمٗم٘مف أصقل عم٤ًمئؾ ، اجل٤مُمع(72/ 7اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمزريمٌم)(0)

48) . 
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 ويمًًلً هت٤موٟم٤مً  رُمْم٤من صٞم٤مم شمرك وُمـ، يمٗمر ًمقضمقسمف ضم٤مطمداً  رُمْم٤من صٞم٤مم شمرك ُمـ

 اًمّمٞم٤مم ُمـ شمرك ُم٤م وىمْم٤مء، اًمتقسم٦م قمٚمٞمف ومتج٥م، قمٔمٞمَّمً  إصمَّمً  آصمؿ ًمٙمٜمف، سمٙم٤مومر ومٚمٞمس

 .اًمقاضم٥م

ـْ  ـِ  قَم   َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىم٤مَل  ^ قُمَٛمرَ  اسْم
ِ
 لَِإَ  ٓ أنْ  ؿَمَٝم٤مَدةِ : ََخْسٍ  قَمغَم  اْلؾْمًلمُ  ٜمَِل "سمُ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ًدا َوأنه  اهللُ  إٓ   َرؾُمقُل  حُمَٛمه
ِ
ًلةِ  َوإىَم٤ممِ ، اهلل  ، اًمّمه

ِ
يَم٤مةِ  َوإيَت٤مء  َوَصْقمِ ، واِل٩َمِّ ، اًمزه

 .(8)َرَُمَْم٤مَن"

 .إذا َل يٙمـ هٜم٤مك رضر أو ُمِم٘م٦م، ضمقاز اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر-

 .ذ سم٤مًمرظمص قمٜمد اًمتٕمذرضمقاز إظم-7

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة   : ىَم٤مَل ÷ قَم
ِ
 : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ِ
َٞم٤مِم سَمْٕمَد َرَُمَْم٤مَن ؿَمْٝمُر اهلل "َأوْمَْمُؾ اًمّمِّ

ٞمِْؾ" ًلَِة سَمْٕمَد اًْمَٗمِريَْم٦ِم َصًلَُة اًمٚمه ُم َوَأوْمَْمُؾ اًمّمه  .(7)اعْمَُحره

 ، طم٤موِمُظ اًمّمح٤مسم٦م، اعمُْجَتِٝمدُ ، اًمَٗمِ٘مٞمْفُ ، َُم٤ممُ اْلِ : هق
ِ
َأسُمق ُهَرْيَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصَص٤مطِم٥ُم َرؾُمْقِل اهلل

ْوِدُّ  ٤ٌَمِت ، ÷اًمٞمَََّميِنُّ ، اًمده ٤مِظ إصَْم  .ؾَمٞمُِّد اِلُٗمه

ـُ َصْخرٍ : َأْرضَمُحَٝم٤م، اظْمُتٚمَِػ ذِم اؾْمِٛمِف قَمغَم َأىْمَقاٍل مَجه٦مٍ   ـِ سم ُْحَ  .(7)قَمٌُْد اًمره

  :وُي٘م٤مل
ِ

قَمٌد  ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَن اؾمٛمف ذِم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد ؿمٛمس ويمٜمٞمتف أسمق إؾمقد ومًَّمه َرؾُمقل اَّلله

 .اَّلله ويمٜم٤مه أسم٤م ُهَرْيرة

                                                                                              

 (. 85(، وُمًٚمؿ)4أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 (. 707أظمرضمف ُمًٚمؿ) (7)

 (. 734/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (7)
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إٟمَّم يمٜمٞم٧م سم٠مِب ُهَرْيرة أين وضمدت أوٓد هرة وطمِمٞم٦م ومحٛمٚمتٝم٤م ذِم ، وروي قَمٜمُْف أٟمف ىم٤مل

 .(8)ىِمٞمَؾ وم٠مٟم٧م َأسُمق ُهَرْيرة، هرة: وم٘مٚم٧م؟ ُم٤م َهِذهِ : وم٘مٞمؾ، يمٛمل

ٌَُخ٤مِريُّ  ىَم٤مَل  هُ . َرَوى قَمٜمُْف صَمََّمُن ُم٤مَئ٦ٍم َأْو َأيْمثَرُ : اًم ِل ؾَمٜم٦َِم : َوىَم٤مَل هَمػْمُ يَم٤مَن َُمْ٘مَدُُمُف َوإؾِْمًلَُُمُف ذِم َأوه

ٌَٞمْٜم٦َمَ . قَم٤مَم ظَمٞمؼَْمَ ، ؾَمٌْعٍ  ـُ ًُم ـِ سم ُْحَ سَمِٕمٞمَْد َُم٤م ، َرضُمًلً آَدمَ ÷ َرَأْي٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرَة : َوىَم٤مَل قَمٌُْد اًمره

ٌَلْمِ سَملْمَ  شَملْمِ ، َأوْمَرَق اًمثهٜمِٞمهَتلْمِ ، اعَمٜمِْٙم ـَ . َذا َوِٗمػْمَ ْي ـُ ؾِمػْمِ ، ًَمٞمِّٜم٤مً ، يَم٤مَن َأسُمق ُهَرْيَرَة َأسْمٞمََض : َوىَم٤مَل اسْم

 .(7)ِِلَْٞمُتُف َُحَْراءُ 

 : ىُمٚم٧ُْم  ÷ ىَم٤مَل ، أن ُيٌف قم٤ٌمد اهلل اعم١مُمٜملم ملسو هيلع هللا ىلصدقم٤م ًمف رؾمقل اهلل 
ِ
اْدُع ، َي٤م َرؾُمقَل اهلل

َ أَ  ٤ٌَمِدِه اعْم١ُْمُِمٜملِمَ اَّلله ل إمَِم قِم ٌٌَِّٜمِل َأَٟم٤م َوُأُمِّ ٌَُٝمْؿ إًَِمٞمْٜم٤َم، ْن ُُيَ ٌِّ  : ىَم٤مَل ، َوُُيَ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ٌَٞمَْدَك َهَذا ٥ٌِّْم قُم ٤ٌَمِدَك اعْم١ُْمُِمٜملِمَ ، َيْٕمٜمِل َأسَم٤م ُهَرْيَرةَ ، اًمٚمهُٝمؿه طَم ُف إمَِم قِم ٥ٌِّْم إًَِمٞمِْٝمِؿ ، َوُأُمه َوطَم

ٓه َأطَمٌهٜمِل، ٜملِمَ اعْم١ُْمُمِ  َٓ َيَرايِن إِ َٛمُع ِِب َو ًْ ـٌ َي  .(7)وَمََّم ظُمٚمَِؼ ُُم١ْمُِم

 .وسمٖمْمف قمًلُم٦م قمغم اًمٜمٗم٤مق واًمٙمٗمر، قمًلُم٦م قمغم اْليَّمن ÷ ومّم٤مر طمٌف 

 .ؿَمَٗم٤مَك اهلُل َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرةَ : وَمَ٘م٤مَل ، َدظَمَؾ َُمْرَواُن قَمغَم َأِِب ُهَرْيَرَة ذِم ؿَمْٙمَقاهُ 

 .وَم٠َمطِم٥مه ًمَِ٘م٤مِئل، ُٝمؿه إيِنِّ ُأطِم٥مُّ ًمَِ٘م٤مءكَ اًمٚمه : وَمَ٘م٤مَل 

 .(0)وَمََّم سَمَٚمَغ َُمْرَواُن َأْصَح٤مَب اًمَ٘مَٓم٤م طَمتهك َُم٤مَت : ىَم٤مَل 

لْمَ : وىَم٤مَل اًمَقاىِمِديُّ  ًِ ٍع َوََخْ ًْ
َوُهَق َصغمه قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم ، َوًَمُف صَمََّمٌن َوؾَمٌُْٕمْقَن ؾَمٜم٦َمً ، َُم٤مَت ؾَمٜم٦ََم شمِ

لْمَ ؾَمٜمَ ، ذِم َرَُمَْم٤منَ  ًِ الٍ : ىَم٤مَل . ٦َم صَمََّمٍن َوََخْ ٍع ، َوُهَق َصغمه قَمغَم ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم ذِم ؿَمقه ًْ
ؾَمٜم٦ََم شمِ

لْمَ 
ًِ  .(8)َوََخْ

                                                                                              

 (. 722/ 70هتذي٥م اًمٙمَّمل ذم أؾمَّمء اًمرضم٤مل ) (8)

 (. 742/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (7)

 (. 874أظمرضمف ُمًٚمؿ) (7)

 (. 277/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (0)
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ٞم٤َمِم سَمْٕمَد َرَُمَْم٤منَ  ": ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف : ىم٤مل اًمٜمقوي، سمٞم٤من ًمٗمْمؾ صٞم٤مم اًمتٓمقع، "َأومَْْمُؾ اًمّمِّ

َتَح٥مُّ  ًْ َ  َٓ  َأنْ  ُي كمِّ ـْ  ؿَمْٝمًرا خُيَ ٍ  سمَِزَُم٤منٍ  خُمَْتصٍّ  هَمػْمُ  اًمٜمهْٗمؾِ  َصْقمَ  َأنه  َووِمٞمَٝم٤م ٤ممٍ ِصٞمَ  ُِم  يُمؾِّ  سَمْؾ  ُُمَٕملمه

ٜم٦َمِ  ًه ٓه  ًَمفُ  َص٤مِِل٦َمٍ  اًم يَؼ  َواًْمِٕمٞمدَ  َرَُمَْم٤منَ  إِ  .(7)َواًمتهنْمِ

 :و٤مسمط اًمتٗمْمٞمؾ ذم إُم٤ميمـ وإزُم٤من

 :قمغم رضسملم وإزُم٤من إُم٤ميمـ شمٗمْمٞمؾ: ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًًلم

 قمغم اًمٌٚمدان سمٕمض ويمتٗمْمٞمؾ، إزُم٤من ُمـ همػمه قمغم اًمرسمٞمع يمتٗمْمٞمؾ دٟمٞمقي :أطمدمه٤م

 .إهقاء وُمقاوم٘م٦م اِلقاء وـمٞم٥م واًمثَّمر إهن٤مر ُمـ ومٞمٝم٤م سمَّم سمٕمض

 اًمٕم٤مُمٚملم أضمر سمتٗمْمٞمؾ ومٞمٝمَّم قم٤ٌمده قمغم َيقد اهلل أن إمم راضمع ديٜمل شمٗمْمؾ: اًمث٤مين اًميب

 ذي وقمنم قم٤مؿمقراء يقم ويمذًمؽ، اًمِمٝمقر ؾم٤مئر صقم قمغم رُمْم٤من صقم يمتٗمْمٞمؾ

 ضمقد إمم راضمع ومْمٚمٝمَّم، ؿمقال ُمـ أي٤مم وؾمت٦م وؿمٕم٤ٌمن واخلٛمٞمس آصمٜملم ويقم، اِلج٦م

 اهلل أن إمم راضمع ًمٞمٚم٦م يمؾ ُمـ إظمػم اًمثٚم٨م ومْمؾ ويمذًمؽ، ومٞمٝم٤م قم٤ٌمده إمم وإطم٤ًمٟمف اهلل

 ذم يٕمٓمٞمف ٓ ُم٤م اعم٠مُمقل وٟمٞمؾ اًم١ًمال وإقمٓم٤مء واعمٖمٗمرة اًمدقمقات إضم٤مسم٦م ُمـ ومٞمف يٕمٓمل

 .إوًملم اًمثٚمثلم

 سم٤مًمًٕمل واعمروة واًمّمٗم٤م، ومٞمٝم٤م سم٤مًمرُمل وُمٜمك، ومٞمٝم٤م سم٤مًمقىمقف قمروم٦م اظمتّم٤مص ويمذًمؽ

 .اًمٌٚمدان" ؾم٤مئر قمغم ُمٙم٦م شمٗمْمٞمؾ ويمذًمؽ، وإزُم٤من إُم٤ميمـ سمت٤ًموي اًم٘مٓمع ُمع، ومٞمٝمَّم

 .ٓ صمٌقت ًمف إٓ سم٤مًمنمع، واخلًلص٦م أن اًمتٗمْمٞمؾ إُم٤ميمـ أو إزُم٤من ُمـ اجلٝم٦م اًمنمقمٞم٦م

ٓ ، وخيّمقهن٤م سمٌٕمض اًمٕم٤ٌمدات اًمتل ٓ أصؾ ذم اًمنمع ِل٤م، ٕي٤مموم٤مًمذيـ يٗمْمٚمقن سمٕمض ا

 .ؿمؽ أن ه١مٓء خُيِمك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٌدع

                                                                                              

 (. 272/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (8)

 (73/ 4) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح (7)
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وىمد ظمص ، وم٤مهلل قمز وضمؾ خيتص ُمـ اًمِمٝمقر وإي٤مم ُم٤م يِم٤مء ويٗمْمؾ ُم٤م يِم٤مء سمحٙمٛمتف

ر قم٤ٌمده ُمـ اًمٔمٚمؿ ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ همػمه٤م ُمـ إؿمٝمر ، ُمـ اًمِمٝمقر أرسمٕم٦م أؿمٝمر حمرُم٦م وطمذه

ـه  شَمٔمْٚمُِٛمقا وَمًلَ} : ٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمفوم ُٙمؿْ  وِمٞمِٝم ًَ  [72: اًمتقسم٦م{ ] َأٟمُْٗم

 وإن، ؾمقاه٤م ومٞمَّم اًمٔمٚمؿ ُمـ، ووزًرا ظمٓمٞمئ٦م أقمٔمؿ اِلرم إؿمٝمر ذم اًمٔمٚمؿ إن: ىم٤مل ىمت٤مدة

 اهلل إن: وىم٤مل. يِم٤مء ُم٤م أُمره ُمـ يٕمٔمؿ اهلل وًمٙمـ، قمٔمٞمًَّم  طم٤مل يمؾ قمغم اًمٔمٚمؿ يم٤من

 ُمـ واصٓمٗمك رؾمًلً اًمٜم٤مس وُمـ رؾمًلً  ًلئٙم٦ماعم ُمـ اصٓمٗمك، ظمٚم٘مف ُمـ صٗم٤مي٤م اصٓمٗمك

 وإؿمٝمر رُمْم٤من اًمِمٝمقر ُمـ واصٓمٗمك، اعم٤ًمضمد إرض ُمـ واصٓمٗمك، ذيمره اًمٙمًلم

 ُم٤م ومٕمٔمٛمقا، اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م اًمٚمٞم٤مزم ُمـ واصٓمٗمك، اجلٛمٕم٦م يقم إي٤مم ُمـ واصٓمٗمك، اِلرم

 .(8)اًمٕم٘مؾ وأهؾ اًمٗمٝمؿ أهؾ قمٜمد سمف اهلل قمٔمٛمٝم٤م سمَّم إُمقر شمٕمٔمؿ وم٢مٟمَّم، اهلل قمٔمؿ

مُ  ": ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف  اعْمَُحره
ِ
، قم٤مؿمقراء يقم أٟمف يريد، اعمحرم اهلل ؿمٝمر صٞم٤مم: أي، " ؿَمْٝمُر اهلل

مُ ا} وقمٓمػ شمٕمٔمٞمًَّم  اهلل إزم اًمِمٝمر أو٤مف  .(7)ًمف وشمٗمخٞمًَّم  سمٞم٤مًٟم٤م {إًمٞمفعْمَُحره

 ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ، اًمٌٕمض وإرادة اًمٙمؾ ذيمر سم٤مب ُمـ ومٞمٙمقن، وفم٤مهره صٞم٤مم اًمِمٝمر يمٚمف

 .(7)اعمحرم ؿمٝمر مجٞمع اعمراد أن اًمٔم٤مهر ًمٙمـ قم٤مؿمقراء يقم ُمـ ومٞمف ًمَّم أومْمٚمٞمتف

يٌح : ىم٤مل اًمٜمقوي ُٝمقرِ  َأوْمَْمُؾ  سم٠َِمٟمهفُ  شَمٍْمِ ْقمِ  اًمِمُّ ـْ  اجْلََقاُب  ؾَمٌََؼ  َوىَمدْ  ًمِٚمّمه ِلِّ  إيِْمَث٤مرِ  قَم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌه

ـْ  ٤ٌَمنَ  َصْقمِ  ُِم مِ  ُدونَ  ؿَمْٕم  :ضَمَقاسَملْمِ  وِمٞمفِ  َوَذيَمْرَٟم٤م اعْمَُحره

٤م  ََّم  َٕمٚمهفُ ًمَ : َأطَمُدمُهَ ـْ  َأقْمَذارٌ  وِمٞمفِ  َيْٕمِرُض  يَم٤منَ  ًَمَٕمٚمهفُ : َواًمثه٤ميِن ، طَمَٞم٤مشمِفِ  آظِمرِ  ذِم  وَمْْمَٚمفُ  قَمٚمِؿَ  إِٟمه  ُِم

٤م َأوْ  َُمَرضٍ  َأوْ  ؾَمَٗمرٍ  مِهَ  .(0)هَمػْمِ

                                                                                              

 (. 804/ 0شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (8)

 . (8207/ 7) اًمًٜمـ طم٘م٤مئؼ قمـ اًمٙم٤مؿمػ ًمٚمٓمٞمٌل اعمِمٙم٤مة ذح (7)

 . (8088/ 0)ًمٚم٘م٤مري اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة ذح اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة (7)

 (. 77/ 4ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (0)
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َٗمَؼ  ًمََِّم  َدًمِٞمٌؾ  وِمٞمفِ ، " سَمْٕمَد اًْمَٗمِريَْم٦ِم َصًلَُة اًمٚمهٞمْؾِ  اًمّمًلةِ  وأومْمُؾ  ": ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف  قَمَٚمٞمْفِ  ََّمءُ اًْمُٕمٚمَ  اشمه

عَ  َأنه  ٞمْؾِ  شَمَٓمقُّ ـْ  َأوْمَْمُؾ  اًمٚمه عِ  ُِم ٦مٌ  َووِمٞمفِ  اًمٜمهَٝم٤مرِ  شَمَٓمقُّ َِِب  طُمجه ْرَوِزيِّ  إؾِْمَح٤مَق  ِٕ ـْ  اعْمَ  َأْصَح٤مسمِٜم٤َم ُِم

ـْ  ٞمْؾِ  َصًلَةَ  َأنه  َواوَمَ٘مفُ  َوَُم ـَ  َأومَْْمُؾ  اًمٚمه ـِ  ُِم ٜمَ ًُّ اشم٦ٌَِمِ  اًم  َأوْمَْمُؾ  َواشم٥ُِم اًمره  َأْصَح٤مسمِٜم٤َم َأيْمَثرُ  َوىَم٤مَل  اًمره

٤َم هَنه ُل  اًْمَٗمَراِئَض  شُمِْمٌِفُ  ِٕ َوه ْٕ  .(8)أقمٚمؿ واهلل ًمٚمحدي٨م وأوومؼ أىمقى َوا

: شمٕم٤مزم ىمقًمف ؾمقى ومْمؾ ومٞمٝم٤م يٙمـ َل ًمق اًمتٝمجد صًلة إن! "وًمٕمٛمرى: وىم٤مل اًمٓمٞمٌل

ـَ } ٞمْؾِ  َوُِم دْ  اًمٚمه ك ًَمَؽ  َٟم٤موِمَٚم٦مً  سمِفِ  وَمَتَٝمجه ًَ َؽ  َيٌَْٕمثََؽ  َأنْ  قَم [ 35: اْلهاء{ ]حَمُْٛمقًدا َُمَ٘م٤مًُم٤م َرسمُّ

ـِ  ضُمٜمُقهُبُؿْ  شَمَتَج٤مرَم }: وىمقًمف ُؿْ  َيْدقُمقنَ  اعْمََْم٤مضِمعِ  قَم  ُيٜمِْٗمُ٘مقنَ  َرَزىْمٜم٤َمُهؿْ  َومِمه٤م َوـَمَٛمًٕم٤م ظَمْقوًم٤م َرهبه

ـْ  َِلُؿْ  ُأظْمِٗمَل  َُم٤م َٟمْٗمٌس  شَمْٕمَٚمؿُ  وَمًلَ( 82) ةِ  ُِم  82: ًجدةاًم{ ]َيْٕمَٛمُٚمقنَ  يَم٤مُٟمقا سمََِّم  ضَمَزاءً  َأقْملُمٍ  ىُمره

 .(7)وُمزي٦م" شم٘مدًُم٤م ًمٙمٗم٤مه أي٤مت ُمـ وهمػمه٤م[ 83 -

ٞمِْؾ َوِصَٞم٤مِم اًمٜمهَٝم٤مِر وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمهَؽ حَمُْروٌم  ": وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض إَِذا ََلْ شَمْ٘مِدْر قَمغَم ىِمَٞم٤مِم اًمٚمه

ٞمئَُتَؽ"
ٌهَٚمتَْؽ ظَمٓمِ ٌهٌؾ يَم  . ذًمؽيمؾ هذا يدل قمغم ومْمؾ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وإدًم٦م يمثػمة ذم. (7)ُُمَٙم

 :وُمـ إؾم٤ٌمب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ 

 :آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل وصدق اًمٜمٞم٦م-8

 .وإذا قمٚمؿ اهلل صدق قمٌده أقمٓم٤مه ومقق ُم٤م يريد وم٤مهلل قمز وضمؾ يمريؿ ؿمٙمقر

ـَ }: ىم٤مل شمٕم٤ممم  ِذي ٌَُٚمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمهُٝمؿْ  وِمٞمٜم٤َم ضَم٤مَهُدوا َواًمه َ  َوإِنه  ؾُم ٜملِمَ  عَمَعَ  اَّلله ًِ : تاًمٕمٜمٙمٌق{ ]اعْمُْح

25] 

 :اًمدقم٤مء-7

                                                                                              

 . (77/ 4) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح (8)

 (. 8207/ 7ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ) (7)

 (. 52/ 4طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ِٕب ٟمٕمٞمؿ) (7)
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يمَّم ، ومٛمـ أراد ىمرسم٦م ُمـ اًم٘مرسم٤مت أو اًمث٤ٌمت قمغم قمٛمؾ اًمّم٤مِل٤مت ومٚمٞمٚمج٠م إزم اهلل سم٤مًمدقم٤مء

٤ٌَمِدي َي٤م ": ذيمر ذم اِلدي٨م اًم٘مدد أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىم٤مل ٓه  َو٤ملي  يُمٚمُُّٙمؿْ  قِم ـْ  إِ  َُم

 .(8)َأْهِديُمْؿ" وَم٤مؾْمَتْٝمُدويِن ، َهَدْيُتفُ 

 :اًمتٌٙمػم سم٤مًمٜمقم-7

ـِ اًمَٕم٤مِص ^ قَمٌْدَ  ـَ قَمْٛمِرو سْم  سْم
ِ

 ، اَّلله
ِ

 ": ىَم٤مَل ًَمفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َرؾُمقَل اَّلله
ِ

ًلَِة إمَِم اَّلله َأطَم٥مُّ اًمّمه

 ِصَٞم٤مُم َداُودَ ، |َصًلَُة َداُوَد 
ِ

َٞم٤مِم إمَِم اَّلله ٞمِْؾ ، | َوَأطَم٥مُّ اًمّمِّ َويَم٤مَن َيٜم٤َمُم ٟمِّْمَػ اًمٚمه

 .(7)"َوُيْٗمٓمُِر َيْقًُم٤م، َيُّمقُم َيْقًُم٤موَ ، َوَيٜم٤َمُم ؾُمُدؾَمفُ ، َوَيُ٘مقُم صُمُٚمَثفُ 

 :واعمح٤مومٔم٦م قمغم أذيم٤مر اًمٜمقم، اًمقوقء ىمٌؾ اًمٜمقم -0

ـِ    قَم
ِ
اء ـِ  اًمؼَمَ ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، ÷قَم٤مِزٍب  سْم ٠مْ ، َُمْْمَجَٕمَؽ  َأشَمٞم٧َْم  إَِذا" : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌه  ُوُوقَءكَ  وَمَتَقوه

ًلَةِ  َؽ  قَمغَم  اْوَٓمِجعْ  صُمؿه ، ًمِٚمّمه ـِ  ؿِم٘مِّ ، إًَِمٞمَْؽ  َوضْمِٝمل َأؾْمَٚمْٛم٧ُم  اًمٚمهُٝمؿه : ىُمْؾ  صُمؿه ، إَْيَٛم

ْو٧ُم  ٦ٌَمً  َرهْم٦ٌَمً ، إًَِمٞمَْؽ  فَمْٝمِري َوَأجْل٠َمُْت ، إًَِمٞمَْؽ  َأُْمِري َووَمقه َٓ  َُمٚمَْج٠مَ  َٓ ، إًَِمٞمَْؽ  َوَرْه  َُمٜمَْج٤م َو

ٓه  ُِمٜمَْؽ  ـْ  ُُم٧مه  وَم٢ِمنْ ، َأْرؾَمٚم٧َْم  اًمهِذي َوسمِٜمٌَِٞمَِّؽ ، َأٟمَْزًْم٧َم  اًمهِذي سمِِٙمَت٤مسمَِؽ  آَُمٜم٧ُْم  اًمٚمهُٝمؿه ، إًَِمٞمَْؽ  إِ  ُِم

ـه ، اًمِٗمٓمَْرةِ  قَمغَم  وَم٠َمٟم٧َْم ، ًَمٞمَْٚمتَِؽ  ْدهُت٤َم: ىَم٤مَل . " سمِفِ  شَمَتَٙمٚمهؿُ  َُم٤م آظِمرَ  َواضْمَٕمٚمُْٝم ِلِّ  قَمغَم  وَمَرده  َصغمه  اًمٜمٌه

: ىَم٤مَل ، َوَرؾُمقًمَِؽ : ىُمٚم٧ُْم ، َزًْم٧َم َأٟمْ  اًمهِذي سمِِٙمَت٤مسمَِؽ  آَُمٜم٧ُْم  اًمٚمهُٝمؿه : سَمَٚمْٖم٧ُم  وَمَٚمَّمه ، َوؾَمٚمهؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ 

 َٓ  .(7)َأْرؾَمٚم٧َْم" اًمهِذي َوَٟمٌِٞمَِّؽ ، "

 :×واًمت٠مد سمٗمٕمؾ اًمٜمٌل، اعم٤ٌمدرة إزم ذيمر اهلل قمز وضمؾ طملم آؾمتٞم٘م٤مظ-7

                                                                                              

 ÷. َأِِب َذرٍّ اًمٖمٗم٤مري(. ُمـ طمدي٨م 77أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)

 (. 845(، وُمًٚمؿ)8878أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (7)

 (. 703أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (7)
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ـْ طُمَذْيَٗم٦َم  ِلُّ : ىَم٤مَل ، ÷قَم ـَ اًمٚمهٞمْؾِ ملسو هيلع هللا ىلص يَم٤مَن اًمٜمٌه َوَوَع َيَدُه حَت٧َْم ، إَِذا َأظَمَذ َُمْْمَجَٕمُف ُِم

 اًمهِذي ": َوإَِذا اؾْمَتٞمَْ٘مَظ ىَم٤مَل  "اًمٚمهُٝمؿه سم٤ِمؾْمِٛمَؽ َأُُمقُت َوَأطْمَٞم٤م": صُمؿه َيُ٘مقُل ، هِ ظَمدِّ 
ِ

ه
ِ

اِلَْٛمُد َّلل

 .(8)"َأطْمَٞم٤مَٟم٤م سَمْٕمَد َُم٤م َأَُم٤مشَمٜم٤َم َوإًَِمٞمِْف اًمٜمُُِّمقرُ 

 :شمرك اعمٕم٤ميص وأصم٤مم-2

 ىَم٤مَل ، واعمٕم٤ميص ىمد ُيرم هذا اًمرزق سم٥ًٌم اًمذٟمقب، ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ رزق ُمـ اهلل قمز وضمؾ

ـُ  ًَ يُّ  اِْلَ ضُمَؾ  "إِنه : اًْمٌٍَْمِ ٟم٥َْم  ًَمُٞمْذٟم٥ُِم  اًمره ٞمِْؾ" ىِمَٞم٤ممَ  سمِفِ  وَمُٞمْحَرمُ  اًمذه  .(7)اًمٚمه

ـْ : وىم٤مل أسمق ؾُمَٚمٞمََّْمِن اًمداراين ـَ  "َُم ًَ ـْ ، ًَمٞمْٚمِفِ  ذِم  يُمقوِمَئ  هَن٤َمِرهِ  ذِم  َأطْم ـَ  َوَُم ًَ  يُمقومَِئ  ًَمٞمْٚمِفِ  ذِم  َأطْم

 .(7)هَن٤َمِرِه" ذِم 

 :اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ إيمؾ واًمنمب-3

 آَدُِملي  َُمألََ "َُم٤م: ملسو هيلع هللا ىلص وذم اِلدي٨م أن اًمٜمٌل، صم٘مؾ قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم، ومٛمـ أصم٘مؾ ُمٕمدشمف سم٤مًمٓمٕم٤مم

ا ِوقَم٤مءً  ـْ  َذًّ ـٍ  ُِم ٥ِم . سَمٓمْ ًْ ـِ  سمَِح ـَ  ُأيُمًلٌَت  آَدمَ  اسْم ٌَفُ  ُيِ٘مْٛم  ًمَِٓمَٕم٤مُِمفِ  وَمُثُٚم٨ٌم  حَم٤َمًَم٦مَ  َٓ  يَم٤منَ  وَم٢ِمنْ ، ُصٚمْ

اسمِ  َوصُمُٚم٨ٌم  ِف" َوصُمُٚم٨ٌم  فِ ًمنَِمَ ًِ  .(0)ًمِٜمََٗم

 :ُمع ىمٍم إُمؾ، اًمتٗمٙمر ذم أهقال أظمرة -4

ـْ }: وىمد وصػ اهلل قمز وضمؾ طم٤مل اعمت٘ملم إذا ضمـ قمٚمٞمٝمؿ اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم  ىَم٤مٟم٧ٌِم  ُهقَ  َأُمه

ٞمْؾِ  آَٟم٤مءَ  َذرُ  َوىَم٤مِئًَّم  ؾَم٤مضِمًدا اًمٚمه ظِمَرةَ  َُيْ ْٔ فِ  َرُْح٦َمَ  َوَيْرضُمق ا َتقِ  َهْؾ  ىُمْؾ  َرسمِّ ًْ ـَ  يَي ِذي  َيْٕمَٚمُٛمقنَ  اًمه

ـَ  ِذي ََّم  َيْٕمَٚمُٛمقنَ  َٓ  َواًمه رُ  إِٟمه ٤ٌَمِب  ُأوًُمق َيَتَذيمه ًَْم ْٕ  [5: اًمزُمر{ ] ا

                                                                                              

 (. 2780أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 (. 000اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ًمٚمديٜمقري) (7)

 (. 883شم٤مريخ داري٤م ًمٕمٌد اجل٤ٌمر اخلقٓين )ص:  (7)

، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ÷(، ُمـ طمدي٨م اعم٘مدام سمـ ُمٕمد يمرب7740أظمرضمف اًمؽمُمذي) (0)

 (. 7203اًمّمٖمػم)
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 :وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك

ٚمٞمُؾ  َُم٤م إَذا  ريمقعُ  وهؿُ  قمٜمٝمؿُ  ومٞمًٗمرُ                       يَم٤مسَمُدوه أفمَٚمؿَ  اًمه

ـِ ا َوأهُؾ            وَمَ٘م٤مُُمقا ٟمقَُمُٝمؿ اخلَقُف  أـَم٤مرَ    ُهُجقعُ  اًمُدَٟمٞم٤م ذِم  ُٕم

ُٚمقعُ  شَمٜمَٗمرُج  ُِمٜمفُ  أٟملِمٌ                  ؾُمُجقدٌ  َوُهؿْ  اًمٔمهًلمِ  حَت٧َم  َِلُؿ  اًمْمُّ

ـْ  قمٚمٞمِٝمؿ         صٛم٧ٍم  ًمُِٓمقلِ  سم٤مًمٜمهٝم٤مرِ  َوظُمرٌس   .(8)ظمِمقعُ  ؾمٙمٞمٜمتٝمؿْ  ُم

 .ومْمؾ اْليمث٤مر ُمـ صٞم٤مم اًمٜم٤مومٚم٦م ذم ؿمٝمر اعمحرم-8

 .إي٤مم واًمِمٝمقر يٙمقن سمتٕمٔمٞمؿ اًمِم٤مرع ِل٤م شمٕمٔمٞمؿ-7

 .صًلة اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ُمـ اًمًٜمـ اًمرواشم٥م-7

ٌه٤مٍس ^ ـِ قَم ـْ اسْم   قَم
ِ
ِديٜم٦ََم وَمَقضَمَد اًْمَٞمُٝمقَد ِصٞم٤َمًُم٤م َيْقَم قَم٤مؿُمقَراَء ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرؾُمقَل اهلل ىَمِدَم اعْمَ

 
ِ
ِذي شَمُّمقُُمقَٟمُف وَمَ٘م٤مًُمقا َهَذا َيْقٌم قَمٔمِٞمٌؿ َأٟمَْجك اهلُل َُم٤م َهَذا اًْمَٞمْقُم اًمه ملسو هيلع هللا ىلص وَمَ٘م٤مَل َِلُْؿ َرؾُمقُل اهلل

ـُ َٟمُّمقُُمُف وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  َق وِمْرقَمْقَن َوىَمْقَُمُف وَمَّم٤مَُمُف ُُمقؾَمك ؿُمْٙمًرا وَمٜمَْح وِمٞمِف ُُمقؾَمك َوىَمْقَُمُف َوهَمره

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـُ َأطَمؼُّ َوَأْومَم سمُِٛمقؾَمك ُِمٜمُْٙمْؿ وَمَّم٤مَُمُف َرؾُمقُل اهلل  .(7)َوَأَُمَر سمِِّمَٞم٤مُِمفِ ملسو هيلع هللا ىلص  وَمٜمَْح

٦مِ  ػْمِ ، َووَمِ٘مٞمُْف اًمَٕمٍْمِ ، طَمؼْمُ إُُمه ًِ  ، َوإَُِم٤مُم اًمتهْٗم
ِ
ٌه٤مِس قَمٌُْد اهلل ـُ ، َأسُمق اًمَٕم   َرؾُمْقلِ  قَمؿِّ اسْم

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٌه٤مسِ  ـِ  اًمَٕم ـِ  ؿَمٞم٦ٌَْمَ  اعمُٓمهٚم٥ِِم  قَمٌْدِ  سم ـُ  قَمْٛمُرو َواؾْمُٛمفُ ، َه٤مؿِمؿٍ  سم ـِ  َُمٜم٤َمٍف  قَمٌْدِ  سم ـِ  ىُمَصِّ  سم  يمًِلَِب  سم

ـِ  ةَ  سم ـِ  ُُمره ـِ  يَمْٕم٥ِم  سم ـِ  ًُم١َميِّ  سم ـِ  هَم٤مًم٥ِِم  سم لُّ ، اِل٤َمؿِمِٛملُّ ، اًمُ٘مَرِرُّ  وِمْٝمرٍ  سم  .÷إَُِمػْمُ ، اعَمٙمِّ

                                                                                              

 (. 80ديقان قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك )ص:  (8)

 (. 874أظمرضمف ُمًٚمؿ) (7)
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ك يَم٤منَ  ٛمه ًَ ٌَْحرَ  اِْلؼَْمَ  ُي ِة وَمْٝمِٛمفِ ، قِمٚمِْٛمفِ  ًمَِٙمثَْرةِ  َواًْم ٦مِ  َوطَمؼْمُ ، َوطِمده ُُمه ْٕ ٤منُ ، ٞمُٝمَٝم٤مَووَم٘مِ  ا ًَ

 َوًمِ

ةِ  سمِِريِؼ  حُمَٜمهٌؽ ، َوُِمٜمْٓمِٞمُ٘مَٝم٤م اًْمَٕمِِمػَمةِ  ٌُقه ٤منِ  ًَمفُ  َوَُمْدقُمقي ، اًمٜمُّ ًَ
ؾَم٤مًَم٦مِ  سمِٚمِ ـِ  ذِم  وَمِ٘مفَ ، اًمرِّ ي  َوقَمٚمِؿَ ، اًمدِّ

يَؾ  َٟمْجَقى ؾَمِٛمعَ ، اًْمُ٘مْرآنِ  شُمْرمُج٤َمنُ ، اًمته٠مِْويَؾ  ؾُمقلِ  ضِمؼْمِ ْٕم٥ِم  قَم٤ممَ  َُمْقًمُِدهُ  يَم٤منَ ، َوقَم٤مَيٜمَفُ  ًمِٚمره  اًمِمِّ

ِله  َصِح٥َم ، َه٤مؿِمؿٍ  سَمٜمِل  سمِِِمْٕم٥ِم ، ؾِمٜملِمَ  سمَِثًلَِث  اِْلِْجَرةِ  ىَمٌَْؾ  ـْ  َٟمْحقاً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌه ، ؿَمْٝمراً  صَمًلصَملمَ  ُِم

َث   .(8)َص٤مِِل٦َمٍ  سمُِجْٛمَٚم٦مٍ  قَمٜمْفُ  َوطَمده

ـُ  وأٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُم٤مت: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضُمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ و  وأٟم٤م، ؾمٜملم قمنم اسم

 .خمتقن

ـُ  ؾَمِٕمٞمْدٍ  َأسُمق وىَم٤مَل  ـُ  هَمَزا: ُيْقُٟمَس  سم ٌه٤مسٍ  اسْم ـِ  َُمعَ  إوِْمِرْيِ٘مَٞم٦مَ  قَم ٍح  َأِِب  اسْم ـْ  قَمٜمْفُ  َوَرَوى6 َهْ  َأْهؾِ  ُِم

٦مَ : ُِمٍْمَ  ًَ  .(7)َٟمْٗم٤ًمً  قَمنَمَ  ََخ

ـْ    قَمٌْدِ  وقَم
ِ
ـِ  اهلل ـَ  "َصِح٧ٌُْم : ىَم٤مَل ، ُُمَٚمٞمَْٙم٦مَ  َأِِب  سْم ٌه٤مسٍ  اسْم ـْ  ÷ قَم ٦مَ  ُِم ِديٜم٦َمِ ا إمَِم  َُمٙمه  وَمَٙم٤منَ ، عْمَ

ٞمِْؾ" ؿَمٓمْرَ  ىَم٤ممَ  َٟمَزَل  إَِذا ٠َمًَمفُ : ىَم٤مَل  اًمٚمه ًَ  َوضَم٤مَءْت } ىَمَرأَ " : ىَم٤مَل ؟ ىِمَراَءشُمفُ  يَم٤مَٟم٧ْم  يَمٞمَْػ : َأيُّقُب  وَم

ٞمدُ  ُِمٜمْفُ  يُمٜم٧َْم  َُم٤م َذًمَِؽ ، سم٤ِمِْلَؼِّ  اعْمَْقِت  ؾَمْٙمَرةُ  ُؾ  وَمَجَٕمَؾ ، [85: ق{ ]حَتِ  َذايُمؿُ  ذِم  َوُيْٙمثِرُ  ُيَرشمِّ

 .(7)" اًمٜمهِِمٞم٩ِم 

ـْ    َأِِب  وقَم
ٍ
ـِ  اعْمَْقِوعُ  َهَذا "يَم٤منَ : ىَم٤مَل ، َرضَم٤مء ـِ  ُِم ٌه٤مسٍ  اسْم ُُمقعِ  جَمَْرى ÷ قَم  يَم٠َمٟمهفُ ، اًمدُّ

اكُ  َ ٤ٌَمزِم" اًمنمِّ  .(0)اًْم

ـْ  ـِ  ؾَمِٕمٞمدِ  وقَم ٌَػْمٍ  سْم ـُ  َُم٤مَت " : ىَم٤مَل  ضُم ٌه٤مسٍ  اسْم  ُيرَ  ََلْ  رٌ ـَم٤مئِ  وَمَج٤مءَ ، ضَمٜم٤َمَزشَمفُ  وَمَِمِٝمْدُت  سم٤ِمًمٓمه٤مِئِػ  قَم

ـَ  وَمَٚمَّمه  ُِمٜمْفُ  ظَم٤مِرضًم٤م ُيرَ  ََلْ  صُمؿه ، َٟمْٕمِِمفِ  ذِم  َدظَمَؾ  طَمتهك ظِمٚمَْ٘متِفِ  قَمغَم  َي٦مُ  َهِذهِ  شُمٚمَِٞم٧ْم  ُدوِم ْٔ  ؿَمِٗمػمِ  قَمغَم  ا

                                                                                              

 (. 8255/ 7(، و ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ِٕب ٟمٕمٞمؿ )778/ 7اٟمٔمر ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (8)

 (. 772/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (7)

 (. 773/ 8طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ِٕب ٟمٕمٞمؿ) (7)

 (. 775/ 8طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ِٕب ٟمٕمٞمؿ) (0)
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ـْ  ُيَرى َٓ ، اًْمَ٘مؼْمِ  ُتَٝم٤م َي٤م} شَمًلََه٤م َُم ِؽ  إمَِم  اْرضِمِٕمل اعْمُٓمَْٛمِئٜمه٦مُ  اًمٜمهْٗمُس  َأيه  وَم٤مْدظُمكِم  َُمْرِوٞمه٦مً  َراِوَٞم٦مً  َرسمِّ

٤ٌَمِدي ذِم   .(8)[ "74: اًمٗمجر{ ]ضَمٜمهتِل َواْدظُمكِم  قِم

ـُ  قَمكِمُّ  ىَم٤مَل  َ : اعَمِدْيٜمِلِّ  سم ـُ  شُمُقذمِّ ٌه٤مسٍ  اسمْ  .َوؾِمتِّلْمَ  ؾَمٌْعٍ  َأوْ ، صَمََّمنٍ  ؾَمٜم٦َمَ  قَم

 .صَمََّمنٍ  ؾَمٜم٦َمَ : ُٟمَٕمٞمْؿٍ  َوَأسُمق، َواِلَٞمَْثؿُ ، اًمَقاىِمِديُّ  َوىَم٤مَل 

 .ؾَمٜم٦َمً  َوؾَمٌِْٕملْمَ  إطِْمَدى ٤مَش قمَ : َوىِمٞمَْؾ 

ٜمَُدهُ ) و ًْ  .طَمِديث٤مً  َوؾِمتُّْقنَ  ُم٤مَئ٦مٍ  َوؾِم٧مُّ  َأًْمٌػ : (ُُم

ـْ  َوًَمفُ  ِحٞمَْحلْمِ ) ذِم  َذًمَِؽ  ُِم ٦مٌ : (اًمّمه ًَ  .َوؾَمٌُْٕمْقنَ  ََخْ

دَ  ٌَُخ٤مِريُّ : َوشَمَٗمره ـَ  سمَِّمَئ٦مٍ  ًَمفُ  اًم ْي دَ ، طَمِديث٤مً  َوقِمنْمِ ٚمِؿٌ : َوشَمَٗمره ًْ َٕم٦مِ  ُُم ًْ
 .(7)طَم٤مِدْي٨َم أَ  سمِتِ

 اًمٞمُٝمقدِ  ظَمؼَمُ  ىم٤مل اًْمََّمِزِريُّ ، " ىَمِدَم اعْمَِديٜم٦ََم وَمَقضَمَد اًْمٞمَُٝمقَد ِصٞم٤َمًُم٤م َيْقَم قَم٤مؿُمقَراءَ  ": ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

ٌُقلٍ  هَمػْمُ  ِله  َأنه  وَمَٞمْحَتِٛمُؾ  َُمْ٘م  اًمٜمهْ٘مُؾ  َدهُ قِمٜمْ  شَمَقاشَمرَ  َأوْ  ىَم٤مًُمقهُ  وِمٞمََّم  سمِِّمْدىِمِٝمؿْ  إًَِمٞمْفِ  ُأوطِمَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌه

ا قِمَٞم٤مٌض  اًْمَ٘م٤ميِض  ىَم٤مَل ، سمِفِ  اًْمِٕمٚمْؿُ  ًَمفُ  طَمَّمَؾ  طَمتهك سمَِذًمَِؽ  ٚمِؿٌ  َرَوى ىَمدْ  اًْمََّمِزِريِّ  قَمغَم  َردًّ ًْ  َأنه  ُُم

ِلُّ  ىَمِدمَ  وَمَٚمَّمه  شَمُّمقُُمفُ  يَم٤مَٟم٧ْم  ىُمَرْيًِم٤م ِديٜم٦َمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌه ُدْث  وَمَٚمؿْ  َص٤مَُمفُ  اعْمَ  ْٙمؿٌ طُم  اًْمَٞمُٝمقدِ  سمَِ٘مْقلِ  ًَمفُ  َُيْ

َت٤مُج  ََّم  قَمَٚمٞمْفِ  اًْمَٙمًلَمِ  إمَِم  َُيْ  اسْمتََدأَ  َأٟمهفُ  ومِٞمفِ  ًَمٞمَْس  َص٤مَُمفُ  وَمَ٘مْقًُمفُ  ؾُم١َمالٍ  َوضَمَقاُب  طَم٤ملٍ  ِصَٗم٦مُ  ِهَل  َوإِٟمه

 يَم٤منَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأٟمهفُ  َذًمَِؽ  َوخُمَْتٍَمُ  اًْمََّمِزِريِّ  ىمقًم٦م اعمخت٤مر -اًمٜمقوي-ىمٚم٧م. سمَِ٘مْقِِلِؿْ  طِمٞمٜمَِئذٍ  َصْقَُمفُ 

                                                                                              

(، واًمٓمؼماين ذم 8374(، وأضمري ذم اًمنميٕم٦م)8435ف أُحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م)أظمرضم (8)

(، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ُمروان سمـ ؿمج٤مع قمـ ؾم٤مَل إومٓمس قمـ 2787(، واِل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك)80748اًمٙمٌػم)

 ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم. 

 (. 775/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (7)
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٦مَ  ذِم  ىُمَرْيٌش  شَمُّمقُُمفُ  يَمََّم  َيُّمقُُمفُ  ِديٜم٦َمَ  ىَمِدمَ  صُمؿه  َُمٙمه  َأْيًْم٤م وَمَّم٤مَُمفُ  َيُّمقُُمقَٟمفُ  اًْمَٞمُٝمقدَ  وَمَقضَمدَ  اعْمَ

دِ  َٓ  اضْمتَِٝم٤مدٍ  َأوِ  شَمَقاشُمرٍ  َأوْ  سمَِقطْمٍل  ٤ٌَمرِ  سمُِٛمَجره ُ  آطَم٤مِدِهؿْ  َأظْم  .(8)َأقْمَٚمؿُ  َواَّلله

ٌه٤مٍس ^ ـِ قَم ـِ اسْم ِله : ىَم٤مَل ، قَم ٓه  ملسو هيلع هللا ىلص"َُم٤م َرَأْي٧ُم اًمٜمٌه ِه إِ َٚمُف قَمغَم هَمػْمِ ى ِصَٞم٤مَم َيْقٍم وَمْمه َيَتَحره

ْٝمَر َيْٕمٜمِل ؿَمْٝمَر َرَُمَْم٤مَن"، َيْقَم قَم٤مؿُمقَراءَ ، َهَذا اًمَٞمْقمَ   .(7)َوَهَذا اًمِمه

ََّم  ٌه٤مسٍ  اسمـ مجع َوإِٟمه ٤ًٌم ٤مَأطَمُدمُهَ  يَم٤منَ  َوإِنْ  َوَرَُمَْم٤منَ  قَم٤مؿُمقَراءَ  سَملْمَ  قَم ظَمرُ  َواضِم ْٔ  َُمٜمُْدوسًم٤م َوا

ايمِِٝمََّم  ؿْمؽِمَ َنه  اًمثهَقاِب  طُمُّمقلِ  ذِم  ِٓ ى َُمْٕمٜمَك ِٕ  صَمَقاسمِفِ  ًمَِتْحِّمٞمؾِ  َصْقَُمفُ  َيْ٘مِّمدُ  َأْي  َيَتَحره

هْم٦ٌَمِ   .(7)ومِٞمفِ  َواًمره

ـْ  ٥ُم ، قَم٤مؿُمقَراءَ  َيْقمِ  "ِصَٞم٤ممُ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  أن اًمٜمٌل، ÷ىَمَت٤مَدَة  َأِِب  وقَم ًِ   قَمغَم  َأطْمَت
ِ
 َأنْ  اهلل

رَ  ٜم٦َمَ  ُيَٙمٗمِّ ًه تِل اًم  .(0)ىَمٌَْٚمُف" اًمه

َتَح٥مُّ َصْقُم اًمته٤مؾِمِع َواًْمَٕم٤مِذِ مَجِٞمًٕم٤م  ًْ ٤موِمِٕملُّ َوَأْصَح٤مسُمُف َوَأُْحَُد َوإؾِْمَح٤مُق َوآظَمُروَن ُي ىَم٤مَل اًمِمه

ِله  َنه اًمٜمٌه  .(7)َٞم٤مَم اًمته٤مؾِمعِ َص٤مَم اًْمَٕم٤مِذَ َوَٟمَقى ِص  ملسو هيلع هللا ىلصِٕ

 :واِلٙمٛم٦م ُمـ اؾمتح٤ٌمب صٞم٤مم اًمت٤مؾمع ُمع اًمٕم٤مذ

ـْ  اًْمُٕمَٚمََّمءُ  َوَذيَمرَ : ىم٤مل اًمٜمقوي ِهؿْ  َأْصَح٤مسمِٜم٤َم ُِم ٤ٌَمِب  طِمْٙمَٛم٦مِ  ذِم  َوهَمػْمِ  شَم٤مؾُمققَم٤مءَ  َصْقمِ  اؾْمتِْح

 :َأْوضُمًٝم٤م

 .اًْمَٕم٤مِذِ  قَمغَم  ِهؿْ اىمْتَِّم٤مرِ  ذِم  اًْمَٞمُٝمقدِ  خُم٤َمًَمَٗم٦مُ  ُِمٜمْفُ  اعْمَُرادَ  َأنه : َأطَمُدَه٤م

                                                                                              

 . (88/ 4) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح (8)

 (. 7002ًمٌخ٤مري)أظمرضمف ا (7)

 . (705/ 0) طمجر ٓسمـ اًم٤ٌمري ومتح (7)

 (. 852أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)

 (. 87/ 4ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (7)
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 َوطْمَدهُ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمُ  يّم٤مم أن هنك يَمََّم  سمَِّمْقمٍ  قَم٤مؿُمقَراءَ  َيْقمِ  َوْصُؾ  سمِفِ  اعْمَُرادَ  َأنه : اًمثه٤ميِن 

٤م  .َوآظَمُرونَ  اخْلَٓمه٤مِِبُّ  َذيَمَرمُهَ

طْمتَِٞم٤مطُ : اًمثه٤مًم٨َِم   ِٓ  ذِم  اًمته٤مؾِمعُ  وَمَٞمُٙمقنُ  هَمَٚمطٍ  ىُمقعِ َووُ  اِْلًِلَلِ  َٟمْ٘مصِ  ظَمِْمَٞم٦مَ  اًْمَٕم٤مِذِ  َصْقمِ  ذِم  ا

َُْمرِ  َٟمْٗمسِ  ذِم  اًْمَٕم٤مِذُ  ُهقَ  اًْمَٕمَددِ  ْٕ  .(8)ا

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص وىمد هَنَك ٌُّفِ  قَم : قَم٤مؿُمقَراءَ  ذِم : ملسو هيلع هللا ىلص ىَمْقًمِفِ  ُِمثُْؾ  يَمثػَِمةٍ  َأطَم٤مِدي٨َم  ذِم  اًْمِٙمَت٤مِب  سم٠َِمْهؾِ  اًمتهَِم

ـْ  ـه  ىَم٤مسمِؾٍ  إمَم  قِمِْم٧ُم  "ًَمِئ َُصقَُم  .(7)اًمته٤مؾِمَع" َٕ

ْقمِ ": ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َٓ ُيْٙمَرُه إومَْراُدُه سم٤ِمًمّمه ٤مَرُة ؾَمٜم٦ٍَم َو  .(7)"َوِصَٞم٤مُم َيْقِم قَم٤مؿُمقَراَء يَمٗمه

َٓ سَم٠مَْس سم٢ِِموْمَراِدهِ ": وىم٤مل اسمـ طمجر اِلٞمتٛمل  .(0)"َوقَم٤مؿُمقَراُء  

ؾْمًلَ ؿَمٞمُْخ  ؾُمِئَؾ  ـْ  قَم٤مؿُمقَراءَ  َيْقمِ  ذِم  اًمٜمه٤مُس  َيْٗمَٕمُٚمفُ  قَمَّمه ، مِ اْْلِ ٤ملِ ، اًْمُٙمْحؾِ  ُِم ًَ
هْمتِ ِٓ  ، َوا

ِ
ٜمه٤مء َواِْلِ

ورِ ، َواعْمَُّم٤موَمَح٦مِ  ُ ٌُقِب َوإفِمَْٝم٤مِر اًمنُّ ٤مِرعِ ، َوـَمٌِْخ اِْلُ وَمَٝمْؾ َوَرَد ذِم َذًمَِؽ : َوهَمػْمِ َذًمَِؽ إمَم اًمِمه

ِلِّ  ـْ اًمٜمٌه َٓ ؟ طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح  ملسو هيلع هللا ىلصقَم ـْ َذًمَِؽ وَمَٝمْؾ ؟ َأْم   ُِم
ٍ
ء َوإَِذا ََلْ َيِرْد طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح ذِم َرْ

 َٓ ـْ اعْم٠َمشَْمِؿ َواِْلُْزِن َواًْمَٕمَٓمشِ ؟ َيُٙمقُن وِمْٕمُؾ َذًمَِؽ سمِْدقَم٦ًم َأْم  ظُْمَرى ُِم ْٕ ٤مِئَٗم٦ُم ا ، َوَُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمُف اًمٓمه

ـْ اًمٜمهْدِب َواًمٜمِّٞم٤َمطَم٦مِ  وعِ َوىِمَراءَ ، َوهَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم َأْم ؟ َهْؾ ًمَِذًمَِؽ َأْصٌؾ . َوؿَمؼِّ اجْلُُٞمقِب ، ِة اعْمٍَْمُ

 ؟َٓ 

                                                                                              

 (. 747/ 2اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ًمٚمٜمقوي) (8)

 (. 837/ 2اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (7)

 (. 734/ 7اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (7)

 (. 077/ 7ٝم٤مج ٓسمـ طمجر اِلٞمتٛمل)حتٗم٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜم (0)
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لمَ : اجْلََقاُب 

ِ
 َربِّ اًْمَٕم٤معَم

ِ
ه
ِ

ِلِّ . اِْلَْٛمُد َّلل ـْ اًمٜمٌه ـْ َذًمَِؽ طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح قَم  ُِم
ٍ
ء  ملسو هيلع هللا ىلصََلْ َيِرْد ذِم َرْ

ـْ َأْصَح٤مسمِفِ  َٓ قَم ـْ َأِئٛمه ، َو َٓ اؾْمتََح٥مه َذًمَِؽ َأطَمٌد ُِم َْرسَمَٕم٦مِ َو ْٕ ٦ِم ا َِئٛمه ْٕ َٓ ا ٚمِِٛملَم  ًْ ُ َٓ ، ٦ِم اعْم َو

ِهؿْ  َٓ َرَوى َأْهُؾ اًْمُٙمت٥ُِم اعْمُْٕمَتَٛمَدِة ذِم َذًمَِؽ ؿَمٞمًْئ٤م. هَمػْمِ ِلِّ ، َو ـْ اًمٜمٌه َح٤مسَم٦مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَٓ قَم َٓ اًمّمه ، َو

َٓ اًمته٤مسمِِٕملمَ  َٓ َوِٕمٞمًٗم٤م، َو ِحٞمِح ، َٓ َصِحٞمًح٤م َو َٓ ، َٓ ذِم يُمُت٥ِم اًمّمه ـِ َو ٜمَ ًُّ َٓ ،  ذِم اًم َو

٤مٟمِٞمدِ  ًَ طََم٤مِدي٨ِم قَمغَم قَمْٝمِد اًْمُ٘مُروِن اًْمَٗم٤مِوَٚم٦مِ ، اعْمَ ْٕ ـْ َهِذِه ا ٌء ُِم َٓ ُيْٕمَرُف َرْ  .َو

ـْ ايْمَتَحَؾ َيْقَم قَم٤مؿُمقَراَء  ـَ ذِم َذًمَِؽ َأطَم٤مِدي٨َم ُِمثَْؾ َُم٤م َرَوْوا َأنه َُم ِري ـْ َرَوى سَمْٕمُض اعْمَُت٠َمظمِّ َوًَمِٙم

ـْ َذًمَِؽ اًْمَٕم٤ممِ ََلْ َيْرُمَ  َؾ َيْقَم قَم٤مؿُمقَراَء ََلْ َيْٛمَرْض َذًمَِؽ اًْمَٕم٤ممِ ، ْد ُِم ًَ ـْ اهْمَت . َوَأُْمَث٤مِل َذًمَِؽ ، َوَُم

َواؾْمتَِقاَء ، َوَرَوْوا َأنه ذِم َيْقِم قَم٤مؿُمقَراَء شَمْقسَم٦َم آَدمَ ، َوَرَوْوا وَمَْم٤مِئَؾ ذِم َصًلَِة َيْقِم قَم٤مؿُمقَراءَ 

ِٗمٞمٜم٦َِم قَمغَم اجْلُ  ًه ـْ اًمٜمه٤مرِ ، َوَرده ُيقؾُمَػ قَمغَم َيْٕمُ٘مقَب ، قِديِّ اًم سمِٞمِح ، َوإِٟمَْج٤مَء إسْمَراِهٞمَؿ ُِم َووِمَداَء اًمذه

ِلِّ . سم٤ِمًْمَٙمٌِْش َوَٟمْحَق َذًمَِؽ  َع ": ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَوْوا ذِم طَمِدي٨ٍم َُمْقُوقٍع َُمْٙمُذوٍب قَمغَم اًمٜمٌه ـْ َوؾمه ُف َُم َأٟمه

َع  ٜم٦َمِ قَمغَم َأْهٚمِِف َيْقَم قَم٤مؿُمقَراَء َوؾمه ًه ُ قَمَٚمٞمِْف ؾَم٤مِئَر اًم ِلِّ . "اَّلله ـْ اًمٜمٌه  ملسو هيلع هللا ىلصَوِرَواَي٦ُم َهَذا يُمٚمِِّف قَم

 .يَمِذٌب 

 وأن، اًمٜمٕمؿ قمغم ًمٚمِمٙمر اًمٕم٤ٌمدات ومٕمؾ ضمقاز ومٞمف، ". . . وَمَّم٤مَُمُف ُُمقؾَمك ؿُمْٙمًرا ": وىمقًمف

 َداُوودَ  آَل  اقْمَٛمُٚمقا}: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل، واًمثٜم٤مء وسم٤مًم٘مقل، واًمٓم٤مقم٦م يٙمقن سم٤مًمٕمٛمؾ اًمِمٙمر

ؿَمَٙمْرشُمْؿ  ًَمِئـ}: وىم٤مل شمٕم٤ممم، " ؿمٙمقًرا قمًٌدا أيمقن أومًل" : ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل، {ؿُمْٙمًرا

 .(8){َِٕزيَدٟمهُٙمؿْ 

ـُ َأطَمؼُّ َوَأْومَم سمُِٛمقؾَمك ُِمٜمُْٙمؿْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف  ومْمؾِ  قمٔمٞمؿِ  إممملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقُل  ٟمٔمر ًمَّم، "وَمٜمَْح

 ص٤مم ُمقؾمك| وأنه ، وىمقُِمفِ  وِمرقمقنَ  وإذٓلِ  وىمقُِمفِ  ُمقؾمك| أظمٞمف قمغم شمٕم٤ممم اهلل

                                                                                              

 (. 40/ 0إيمَّمل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض)اٟمٔمر  (8)
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ـْ  َل، هلل ؿُمٙمراً  اًمٞمقمَ  ذاك  ذم ُمقؾمك| أظم٤مه ُيت٤مسمع أنْ  إٓ سُمدي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقلِ  يٙم

 .سمّمٞم٤مُمف وأُمر ومّم٤مُمف ُمٜمٙمؿ" سمٛمقؾمك وأومم أطمؼُّ  "ومٜمحـ: وم٘م٤مل صقُمف

 يت٤مسمْٕمٝمؿ َل ومٝمق ًمذًمؽ | ُمقؾمك ٕظمٞمف وإٟمهَّم ًمٞمٝمقدَ  ًمٞم٧ًم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف اعمت٤مسمٕم٦مَ  هذه إنه  صُمؿه 

ـْ ، أطمدصمقه ُم٤م قمغم هُ  قَم٤مؿُمقَراءَ  َيْقمُ  يَم٤منَ : ىَم٤مَل ، ÷ ُُمقؾَمك َأِِب  وقَم  ىَم٤مَل ، قِمٞمًدا اًمَٞمُٝمقدُ  شَمُٕمدُّ

ِلُّ   ظمٌَم  واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ِل٤مل ومٞمف َٟمٔمر ًَمَّمه  هذا وصقُُمفُ ، (8)َأٟمُْتْؿ" "وَمُّمقُُمقهُ : ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌه

ٌُّفِ  قمـ ُمٜمٝمٞمقنَ  وٟمحـ، قم٤مؿمقراءَ  سمتٕمٔمٞمؿ ُمِم٤مهبتٝمؿ ُمـ ومٞمف  ًمفًم٘مق ٟم٘مّمده َل وإنْ  هبؿ اًمتِم

 .ُمٜمٝمؿ" ومٝمق سم٘مقم شمِمٌف "ُمـ: ملسو هيلع هللا ىلص

َٓ َيُّمقُُمقَٟمُف وَمَٚمَٕمٚمهُٝمْؿ يَم٤مَن وم  ُْؿ يَم٤مُٟمقا  ُف قِمٞمٌد َأهنه ـْ شَمْٕمٔمِٞمِٛمِٝمْؿ ًَمُف َواقْمتَِ٘م٤مِدِهْؿ سم٠َِمٟمه ـْ ًلَ َيٚمَْزُم ُِم ُِم

قِمِٝمْؿ َأْن َيُّمقُُمقهُ   .مُجَْٚم٦ِم شَمْٕمٔمِٞمِٛمِٝمْؿ ذِم َذْ

، ظمػمٌ  هق ُم٤م إمم اًمٙم٤مُمٚم٦م وهمػمِ  اعم٘مّمقدة ػمِ هم اعمِم٤مهب٦م شمٚمؽ قمـملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ٟم٠مى وم٘مد وًمذا

 وأُمر قم٤مؿمقراءَ  يقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ص٤مم "طملم: ي٘مقل^ قم٤ٌمس سمـ ومٕمـ قمٌداًمٚمف

 وم٢مذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل؟ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقدُ  شُمٕمٔمُِّٛمفُ  يقمٌ  إٟمهف اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا سمّمٞم٤مُمف

 شُمقذم طمتك اعمُْ٘مٌُِؾ  اًمٕم٤ممُ  ي٠مِت  ومٚمؿ: ىم٤مل ،اًمت٤مؾمعَ  اًمٞمقمَ  ُصٛمٜم٤م اهللُ  ؿم٤مءَ  إنْ  اعمُ٘مٌُِؾ  اًمٕم٤ممُ  يم٤منَ 

 .(7)"ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقُل 

م ُم٤م وم٠موم٤مدٟم٤م  أو ممٜمققم٦مً  وشمٙمقن وضمفٍ  ُمـ ُمنموقم٦مً  شمٙمقن ىمد اًمقاطمدةَ  اًمٕم٤ٌمدةَ  أنه  شم٘مده

 أٟمجك يقم أٟمهف قمغم ًمف ُٟمٔمِر ًَمَّمه  ومٕم٤مؿمقراءُ ، آظمرَ  ووضمفٍ  سم٤مقمت٤ٌمرٍ  إومم ظمًلَف  أو ُمٙمروه٦مً 

َل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل يم٤منَ  دوىم، ومّم٤مُمف ُمقؾمك ومٞمف اهلل  اًمٙمت٤مب أهؾ ُمقاوم٘م٦مَ  ُُي٥ِم إُمر أوه

 يقم "إٟمهف: ًمف ىمٞمؾ وًَمَّمه ، سمّمٞم٤مُمف وأُمر ومّم٤مُمف، ُمٜمٙمؿ" سمٛمقؾمك وأومم أطمؼُّ  "ومٜمحـ: ىم٤مل

                                                                                              

 (. 870(، وُمًٚمؿ)7007أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 (. 877أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)
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، سمّمقُمف وًمق شمٕمٔمٞمٛمف ذم ُمِم٤مهبتٝمؿ ذم اًمقىمقع ُمـ ظمٌم، واًمٜمّم٤مرى" اًمٞمٝمقدُ  شُمٕمٔمُِّٛمفُ 

 .(8)اًمت٤مؾمع" اًمٞمقمَ  ُصٛمٜم٤م اهللُ  ؿم٤مءَ  إنْ  اعمُ٘مٌُِؾ  اًمٕم٤ممُ  يم٤منَ  "وم٢مذا: وم٘م٤مل، آظِمراً  يم٤منَ  وهذا

 .صٞم٤مم قم٤مؿمقراء ُمـ أومْمؾ صٞم٤مم اًمتٓمقع-8

 .حتريؿ ُمِم٤مهب٦م  همػم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ أقمٞم٤مدهؿ وهمػم ذًمؽ-7

 .ضمقاز ومٕمؾ اًمٕم٤ٌمدات ؿمٙمًرا قمغم اًمٜمٕمؿ -7

 .وسم٤مًم٘مقل واًمثٜم٤مء، ؿمٙمر اًمٜمٕمؿ يٙمقن سم٤مًمٕمٛمؾ واًمٓم٤مقم٦م -0

ـْ َأِِب ؾَمَٚمَٛم٦َم  ُحِـقَم ـِ قَمٌِد اًمره  ’ ىَم٤مَل ؾَم٠َمًْم٧ُم قَم٤مِئَِم٦مَ  سم
ِ
ـْ ِصَٞم٤مِم َرؾُمقِل اهلل وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ملسو هيلع هللا ىلص قَم

ـْ ؿَمْٝمٍر ىَمطُّ  يَم٤مَن َيُّمقُم طَمتهك َٟمُ٘مقَل ىَمْد َص٤مَم َوُيْٗمٓمُِر طَمتهك َٟمُ٘مقَل ىَمْد َأوْمَٓمَر َوََلْ َأَرُه َص٤مِئًَّم ُِم

ـْ ِص  ٤ٌَمَن يُمٚمهفُ َأيْمَثَر ُِم ٤ٌَمَن يَم٤مَن َيُّمقُم ؿَمْٕم ـْ ؿَمْٕم ٓه ىَمٚمِٞمًلً، َٞم٤مُِمِف ُِم ٤ٌَمَن إِ  .يَم٤مَن َيُّمقُم ؿَمْٕم

ْيِؼ َأِِب سَمْٙمٍر اًمتهٞمِْٛمٞمه٦ُم ُأمُّ اعم١ُْمُِمٜملِْمَ  دِّ ْيِؼ إيَْمؼَمِ ، قَم٤مِئَِم٦ُم سمِٜم٧ُْم اًمّمِّ دِّ ٦ِم ظَمٚمِٞمْٗمَ ، سمِٜم٧ُْم اِْلَُم٤مِم اًمّمِّ

 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمْقِل اهلل ـِ يَمْٕم٥ِم سم ـِ قَمْٛمِرو سم ـِ قَم٤مُِمِر سم ـِ َأِِب ىُمَح٤موَم٦َم قُمثََّْمَن سم  سم

ِ
َأِِب سَمْٙمٍر قَمٌِْد اهلل

ـِ ًُم١َميٍّ اًمُ٘مَرؿِمٞمه٦مُ  ـِ يَمْٕم٥ِم سم َة سم ـِ ُُمره ـِ شَمٞمِْؿ سم ٞمه٦مُ ، اًمتهٞمِْٛمٞمه٦مُ ، ؾَمْٕمِد سم ٦مُ ، اعَمٙمِّ ٌَِقيه ، ُأمُّ اعم١ُْمُِمٜملِْمَ ، اًمٜمه

ِلِّ َزوضَم  ٦ِم قَمغَم اِْلـمًْلَِق ملسو هيلع هللا ىلص ٦ُم اًمٜمٌه  إُُمه
ِ
٤مء ًَ

 .َأوْمَ٘مُف ٟمِ

َٝم٤م ـِ ُأَذْيٜم٦ََم اًمِٙمٜم٤َمٟمِٞمه٦مُ : َوُأُمُّ ـِ قَمته٤مِب سم ـِ قَمٌِْد ؿَمْٛمٍس سم ـِ قُمَقْيِٛمِر سم  .ِهَل ُأمُّ ُرْوَُم٤مَن سمِٜم٧ُْم قَم٤مُِمِر سم

                                                                                              

ًم١مًم١مة اًمٌحريـ ذم طمٙمؿ صقم اًمًٌتلم خل٤مًمد و(، 704/ 0واٟمٔمر ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (8)

 (. 28اًمًٕمدون)ص: 
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 ، َه٤مضَمَر سمَِٕم٤مِئَِم٦َم َأسَمَقاَه٤م

ِ
ضَمَٝم٤م َٟمٌِلُّ اهلل ٦َم سمِٜم٧ِْم  ىَمٌَْؾ  ملسو هيلع هللا ىلص َوشَمَزوه ْيَ٘م٦ِم ظَمِدَْيَ دِّ ُُمَٝم٤مضَمِرِه سَمْٕمَد َووَم٤مِة اًمّمِّ

 .سمَِٕم٤مَُملْمِ : َوىِمٞمَْؾ ، َوَذًمَِؽ ىَمٌَْؾ اِلِْجَرِة سمٌِِْْمَٕم٦َم قَمنَمَ ؿَمْٝمراً ، ظُمَقْيٚمِدٍ 

اٍل ؾَمٜم٦ََم اصْمٜمَتلَْمِ  وَمُف ، َوَدظَمَؾ هِب٤َم ذِم ؿَمقه ـْ هَمْزَوِة سَمْدرٍ ملسو هيلع هللا ىلص ُُمٜمٍََمَ عٍ ، ُِم ًْ
 .َوِهَل اسْمٜم٦َُم شمِ

٤ٌَمَريم٤ًم وِمٞمْفِ ، ـَمٞم٤ٌِّمً ، قِمٚمًَّْم يَمثػِْماً : وَمَرَوْت قَمٜمْفُ   .ُُم

ِة َأطَم٤مِدْي٨َم ، ملسو هيلع هللا ىلص روت قمـ اًمٜمٌل ٚمٌِؿ قَمغَم . َأًْمَٗملْمِ َوُم٤مَئَتلْمِ َوقَمنْمَ ًْ ٌَُخ٤مِريُّ َوُُم : اشمهَٗمَؼ َِل٤َم اًم

ٌَُخ٤مِريُّ سم٠َِمْرسَمٕمَ . ُم٤مَئ٦ٍم َوَأْرسَمَٕم٦ٍم َوؾَمٌِْٕملْمَ طَمِدْيث٤مً  لْمَ َواٟمَْٗمَرَد اًم ًِ َٕم٦ٍم . ٦ٍم َوََخْ ًْ
ٚمٌِؿ سمِتِ ًْ َواٟمَْٗمَرَد ُُم

 .َوؾِمتِّلْمَ 

ـْ ُوًمَِد ذِم اِْلؾْمًلَمِ  ه ـْ وَم٤مـمَِٛم٦َم سمَِثََّميِن ؾِمٜملِْمَ ، َوقَم٤مِئَِم٦ُم مِم ََلْ : َويَم٤مَٟم٧ْم شَمُ٘مْقُل ، َوِهَل َأْصَٖمُر ُِم

ـَ  ْي ٤م َيِدْيٜم٤َمِن اًمدِّ َ . َأقْمِ٘مْؾ َأسَمَقيه إِٓه َومُهَ ٦َم ؾَم٤مِئَس اًمِٗمٞمِْؾ ؿَمٞمْخ٤ًم َأقْمَٛمك َوَذيَمَرْت َأهنه َ٘م٧ْم سمَِٛمٙمه ٤م َِلِ

َتْٕمٓمِل ًْ  .َي

ـْ صَمؿه ُيَ٘م٤مُل َِل٤َم، َويَم٤مَٟم٧ِم اُْمَرَأًة سَمٞمَْْم٤مَء مَجِٞمَْٚم٦مً  اءُ : َوُِم ِلُّ ، اِلَُٛمػْمَ ِج اًمٜمٌه َه٤مملسو هيلع هللا ىلص َوََلْ َيَتَزوه ، سمِْٙمرًا هَمػْمَ

ٌهَٝم٤م َٓ َأطَم٥مه اُْمَرَأًة طُم َٓ َأقْمَٚمُؿ ذِم ، َو ٍد َو ٦ِم حُمَٛمه  ُُمٓمَْٚم٘م٤ًم اُْمَرَأًة َأقْمَٚمَؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ُأُمه
ِ
٤مء ًَ َٓ ذِم اًمٜمِّ سَمْؾ َو

 .ُِمٜمَْٝم٤م

٤َم َزْوضَم٦ُم َٟمٌِٞمِّٜم٤َم  ٟمَْٞم٤م َوأظمَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصوَٟمِْمَٝمُد َأهنه  .ذِم اًمدُّ

وشمقومٞم٧م ؾمٜم٦م ، وسم٘مٞم٧م إمم ظمًلوم٦م ُمٕم٤موي٦م، وهل سمٜم٧م صمَّمن قمنمة ؾمٜم٦م، ملسو هيلع هللا ىلصىمٌض اًمٜمٌل 

ويم٤من ، وأوص٧م أن شمدومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع، رسم٧م اًمًٌٕملموىمد ىم٤م، ؾمٌع وَخًلم: وىمٞمؾ، صمَّمن

 .÷قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام: ٝم٤موصٞمُّ 

 ’ ؾَم٠َمًم٧ُْم قَم٤مئَِِم٦مَ  ": ىمقًمف
ِ
ـْ ِصٞم٤َمِم َرؾُمقِل اهلل فم٤مهر ؾم١ماًمف قمـ صٞم٤مم اًمٜم٤مومٚم٦م ، " ملسو هيلع هللا ىلصقَم

 .ٓ اًمٗمرض

َٞم٤ممِ  قَمغَم  اَومَ دَ  َأْي ، "وَمَ٘م٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َيُّمقُم طَمتهك َٟمُ٘مقَل ىَمْد َص٤ممَ  ": ىمقًمف  .قَمَٚمٞمْفِ  َوقَمَزمَ  اًمّمِّ

 .أي داوم قمغم اْلومٓم٤مر ومًل يّمقم، "َوُيْٗمٓمُِر طَمتهك َٟمُ٘مقَل ىَمْد َأومَْٓمرَ "
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 وىم٧م ومٞمٝم٤م يراقمك وإٟمَّم، ُمٕمٚمقُم٦م أوىم٤مت ِل٤م ًمٞمس اًمٜمقاومؾ أن ومٞمف ُمـ اًمٗم٘مف: اعمٝمٚم٥م ىم٤مل 

 هد وٓ، يمٚمف اًمدهر اًمّمٞم٤مم هد يٚمزم َل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وومٞمف. قمٚمٞمٝم٤م واِلرص ِل٤م اًمٜمِم٤مط

 ىمد يم٤من وإن، (8)ومُٞمْجِحػ ذًمؽ رم سمف ي٘متدى ًمئًل وأُمتف سمٜمٗمًف رومً٘م٤م، يمٚمف اًمٚمٞمؾ اًمّمًلة

 اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ومريم٥م قمٜمف يٜم٘مٓمع َل ُمٜمف اًمّمٕم٥م اًمتزم ًمق ُم٤م اهلل أُمر رم اًم٘مقة ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ُأقمٓمك

 طملم^ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد أوىص وهبذا، وٟم٤مم وىم٤مم، وأومٓمر ومّم٤مم، اًمقؾمٓمك اًمٓمري٘م٦م

 وىمؿ، وأومٓمر ومّمؿ، ذًمؽ شمًتٓمٞمع ٓ إٟمؽ): وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمدة رم ٟمٗمًف قمغم اًمتِمديد أراد

 .(7)"ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمّم٦م ىمٌٚم٧م ًمٞمتٜمل "ي٤م: ي٘مقل يمؼم إذ ومٙم٤من، (وٟمؿ

ـْ ؿَمْٕم٤ٌَمنَ  ": ’٤م ىمقِل ـْ ِصٞم٤َمُِمِف ُِم ـْ ؿَمْٝمٍر ىَمطُّ َأيْمثََر ُِم َل ، " َوََلْ َأَرُه َص٤مئًَِّم ُِم  ؿَمْٕم٤ٌَمنَ  َوؾُمٛمِّ

 ٌِ َٞم٤مهِ  ـَمَٚم٥ِم  ذِم  ِٝمؿْ ًمَِتَِمٕمُّ
ِ
ُرَج  َأنْ  سَمْٕمدَ  اًْمَٖم٤مَراِت  ذِم  َأوْ  اعْم ٥ِم ، اِْلََرامِ  َرضَم٥ٍم  ؿَمْٝمرُ  خَيْ  وىمِٞمَؾ ًمَِتَِمٕمُّ

 .(7)سَمْٕمْم٤مً  سَمْٕمِْمٝمؿ واقمتزالِ  اًم٘م٤ٌمئؾِ 

ْقِم ًمَِٙمْقٟمِِف شُمْروَمعُ  ٤ٌَمَن سمَِٙمثَْرِة اًمّمه ِّمٞمِص ؿَمْٕم ٤ٌَمِد َوىِمٞمَؾ هَمػْمُ َذًمَِؽ  ىِمٞمَؾ ذِم خَتْ  .(0)وِمٞمِف َأقْمََّمُل اًْمِٕم

ـَ  َوقَمـ ُأؾَم٤مَُم٦مَ    َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمٚم٧ُْم : ىَم٤مَل ، ^َزْيٍد  سْم
ِ
ـَ  شَمُّمقمُ  َأَركَ  ََلْ ، اهلل ـَ  ؿَمْٝمرٍ  ُِم  ُِم

ُٝمقرِ  ـْ  شَمُّمقمُ  َُم٤م اًمِمُّ ٤ٌَمنَ  ُِم ، َوَرَُمَْم٤منَ  َرضَم٥َم  سَملْمَ  قَمٜمْفُ  اًمٜمه٤مُس  َيْٖمُٗمُؾ  ؿَمْٝمرٌ  "َذًمَِؽ : ىَم٤مَل ، ؿَمْٕم

قَْمََّمُل  ومِٞمفِ  شُمْروَمعُ  ؿَمْٝمرٌ  َوُهقَ  ْٕ لمَ  َربِّ  إمَِم  ا
ِ
 .(8)َص٤مِئٌؿ" َوَأَٟم٤م قَمَٛمكِم  ُيْروَمعَ  َأنْ  وَم٠ُمطِم٥مُّ ، اًْمَٕم٤معَم

                                                                                              

/ 7سم٠من يٙمٚمٗمٝمؿ ُم٤م ٓ يًتٓمٞمٕمقا اًم٘مٞم٤مم سمف، واٟمٔمر ؿمٛمس اًمٕمٚمقم ودواء يمًلم اًمٕمرب ُمـ اًمٙمٚمقم ) أي: يي (8)

8007 .) 

 (. 883/ 0ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (7)

 (. 74إزُمٜم٦م وشمٚمٌٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م ًم٘مٓمرب)ص: ، و(787/ 0ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )اٟمٔمر  (7)

 . (73/ 4) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح (0)
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ٓه ىَمٚمِٞمًلً، يَم٤مَن َيُّمقُم ؿَمْٕم٤ٌَمَن يُمٚمهفُ  ": ’ىمقِل٤م   فم٤مهره قمغم ومٚمٞمس، " يَم٤مَن َيُّمقُم ؿَمْٕم٤ٌَمَن إِ

ا سم٘مقِل٤م قمٜمٝم٤م ذًمؽ ضم٤مء وىمد، مجٞمٕمف ٓ رهأيمث واعمراد، وقمٛمقُمف ً يَم٤مَن َيُّمقُم ؿَمْٕم٤ٌَمَن  ": ُمٗمنه

ٓه ىَمٚمِٞمًلً  ػمٌ ، " إِ ًِ لِ  ومٝمق شَمْٗم ٌَفُ  َأْي  يُمٚمهفُ  ىَمْقَِل٤َم َأنه  َوسَمَٞم٤منٌ  ًمأِلَْوه
 ذِم  يُمٚمهفُ  َيُّمقُُمفُ  يَم٤منَ  َوىمِٞمَؾ  هَم٤مًمِ

ـْ  شَم٤مَرةً  َيُّمقمُ  يَم٤منَ  َوىِمٞمَؾ  ُأظْمَرى ؾَمٜم٦َمٍ  ذِم  سَمْٕمَْمفُ  َوَيُّمقمُ  َوىْم٧ٍم  ًمِفِ  ُِم ـْ  َوشَم٤مَرةً  َأوه  َوشَم٤مَرةً  آظِمِرهِ  ُِم

كمِّ  َوَُم٤م سَمٞمْٜمَُٝمََّم  ـْ  ِصَٞم٤ممٍ  سمًِلَ ؿَمٞمًْئ٤م ُِمٜمْفُ  خُيَ  .(7)ؾِمٜملِمَ  ذِم  ًَمِٙم

ـِ قَمْٛمرٍ إن ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٚمٞم٤مزم اًمٗم٤موٚم٦م   سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اَّلله َأنه َرؾُمقَل ، ÷وقَم

 
ِ

ٓه : ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله ٤ٌَمِدِه إِ ٤ٌَمَن وَمَٞمْٖمِٗمُر ًمِِٕم ـْ ؿَمْٕم ُ قَمزه َوضَمؾه إمَِم ظَمٚمِْ٘مِف ًَمٞمَْٚم٦َم اًمٜمِّّْمِػ ُِم  " َيٓمهٚمُِع اَّلله

صْمٜملَْمِ  ـٍ : ِٓ ٓه  وذم رواي٦م أظمري سمٚمٗمظ". (7)َوىَم٤مشمِِؾ َٟمْٗمٍس "، ُُمَِم٤مطِم كٍ  إِ نُْمِ
ِ

ـٍ " َأوْ  عم  .(0)ُُمَِم٤مطِم

 وُمٜمٝم٤م ًمًلطمتج٤مج سمف قمـ ومْمٚمٝم٤م يّمٚمح ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م ومْمٚمٝم٤م ذم وردت يمَّم

 ختّمٞمص يٕمٜمل ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ٓ ومٞمٝم٤م ورد وُم٤م، اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل يمَّم واعمقوقع اًمْمٕمٞمػ

 يرد وَل، اًمٜم٤مس أطمدصمٝم٤م اًمتل اًمٌدع ُمـ ذًمؽ وم٢من. سمّمٞم٤مم أو ىمٞم٤مم أو سمٕم٤ٌمدة يقُمٝم٤م أو ًمٞمٚمتٝم٤م

 .ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مب ُمـ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م

                                                                                              

وطمًٜمف اعم٘مدد ذم اعمًتخرج ُمـ إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة مم٤م َل خيرضمف ، (7234ضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى)أظمر (8)

/ 0(، وإًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ )804/ 0اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمَّم )

807 .) 

 اًم٤ٌمري ، ومتح(73/ 4ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )، (882/ 0ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل )اٟمٔمر  (7)

 (. 787/ 0) طمجر ٓسمـ

 ـمرق ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ صحٞمح، روي ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: طمدي٨م(، 2207أظمرضمف أُحد) (7)

 إؿمٕمري ُمقؾمك وأِب قمٛمرو سمـ اهلل وقمٌد اخلِمٜمل صمٕمٚم٦ٌم وأسمق ضمٌؾ ُمٕم٤مذ سمـ وهؿ سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م يِمد خمتٚمٗم٦م

(. 8800ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م )وقم٤مئِم٦م، واٟمٔمر  ُم٤مًمؽ اسمـ وقمقف اًمّمديؼ سمٙمر هريرة وأِب وأِب

 (، واِلدي٨م همػم صم٤مسم٧م!. 530ًمٙمـ اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل ذم اًمٕمٚمؾ)

ؿَْمَٕمِريِّ 8750أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف) (0) ْٕ ـْ َأِِب ُُمقؾَمك ا  ÷. (، قَم
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ِه َويَمَذا : ىم٤مل اًمِمقيم٤مين  َوهَمػْمِ

ِ
 يَمَّم٤مطِم٥ِم اِْلطْمَٞم٤مء

ِ
ـَ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء "َوىَمِد اهْمؽَمه هِبََذا اِْلَِدي٨ِم مَج٤َمقَم٦ٌم ُِم

 
ٍ
٤ٌَمَن قَمغَم َأٟمَْح٤مء ـْ ؿَمْٕم ٞمَْٚم٦ِم َأقْمٜمِل ًَمٞمَْٚم٦َم اًمٜمِّّْمِػ ُِم ـَ َوىَمْد ُرِوَي٧ْم َصًلُة َهِذِه اًمٚمه ي ِ ـَ اعْمَُٗمنِّ ُِم

 .(8)َٝم٤م سَم٤مـِمَٚم٦ٌم َُمْقُوققَم٦ٌم"خُمَْتٚمَِٗم٦ٍم يُمٚمُّ 

وختّمٞمص صًلة ذم ُمثؾ هذه اًمٚمٞمٚم٦م أو أي قم٤ٌمدة ٓسمد أن شمًتٜمد ًمدًمٞمؾ ذقمل وإٓ ومٝمل 

واًمٌٕمض ىمد يٖمؽم سمٗمْمؾ وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ذم أي ؿمٝمر ُمـ اًمِمٝمقر ، ُمٕمدودة ُمـ اًمٌدع

ف ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف سمٕم٤ٌمدة ٓ أصؾ ِل٤م ذم اًمنمع ومٞم٘مع ذم آسمتداع ذم اًمديـ ومٞم حٞمد قمـ ومٞمخّمه

 .اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ

 ُمـ أطمداً  أدرك "َل: ىم٤مل أؾمٚمؿ سمـ زيد سمـ اًمرُحـ قمـ قمٌد: وذيمر اسمـ وو٤مح اًم٘مرـمٌل

 يذيمر ُمٜمٝمؿ أطمداً  ٟمدرك وَل ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م إمم يٚمتٗمتقن وم٘مٝم٤مئٜم٤م وٓ ُمِمٞمختٜم٤م

 َل واًمٗم٘مٝم٤مء زيد أِب اسمـ ىم٤مل اًمٚمٞم٤مزم ُمـ ؾمقاه٤م ُم٤م قمغم ومْمًلً ِل٤م يرى وٓ ُمٙمحقل طمدي٨م

 .ذًمؽ يّمٜمٕمقن يٙمقٟمقا

 ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م إن: ي٘مقل اًمٜمٛمػمي زي٤مًدا إن: ًمف ُمٚمٞمٙم٦م أٟمف ىمٞمؾ أِب اسمـ وقمـ

 هب٤م ًميسمتف قمّم٤م وسمٞمدي ُمٜمف ؾمٛمٕمتف ًمق ُمٚمٞمٙم٦م أِب اسمـ وم٘م٤مل. اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م يم٠مضمر أضمره٤م

 .(7)ىم٤موٞم٤مً  زي٤مد ويم٤من

ًلَةُ : وىم٤مل اًمٜمقوي ةَ  صمٜمتل وهل اًمرهم٤مئ٥م سمّمًلة اعْمَْٕمُرووَم٦مُ  "اًمّمه  سَملْمَ  شُمَّمغمه  َريْمَٕم٦مً  قَمنْمَ

  اعْمَْٖمِرِب 
ِ
لِ  ًَمٞمَْٚم٦مَ  َواًْمِٕمَِم٤مء ٤ٌَمنَ  ٟمِّْمِػ  ًَمٞمَْٚم٦مِ  َوَصًلَةُ  َرضَم٥ٍم  ذِم  مُجَُٕم٦مٍ  َأوه  َوَه٤مشَم٤منِ  َريْمَٕم٦مٍ  ُِم٤مَئ٦مُ  ؿَمْٕم

ًلشََم٤منِ  َٓ  ىَمٌِٞمَحت٤َمنِ  َوُُمٜمَْٙمَرانِ  سمِْدقَمت٤َمنِ  اًمّمه ٤م ُيْٖمؽَمُّ  َو   اًْمُ٘مُٚمقِب  ىُمقِت  يمَِت٤مِب  ذِم  سمَِذيَمِرمِهَ
ِ
 َوإطِْمَٞم٤مء

                                                                                              

 (. 78اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ًمٚمِمقيم٤مين)ص:  (8)

 (. 77اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ٓسمـ وو٤مح )ص:  (7)
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ـِ  قُمُٚمقمِ  ي َٓ  اًمدِّ ْذيُمقرِ  سم٤ِمِْلَِدي٨ِم  َو َٓ  سَم٤مـمٌِؾ  َذًمَِؽ  يُمؾه  وَم٢ِمنه  وِمٞمِٝمََّم  اعْمَ ٌَْٕمضِ  ُيْٖمؽَمُّ  َو ـْ  سمِ ٌَفَ  َُم  اؿْمتَ

ـْ  طُمْٙمُٛمُٝمََّم  قَمَٚمٞمْفِ  ٦مِ  ُِم َِئٛمه ْٕ ٤ٌَمهِبََِّم  ذِم  َوَرىَم٤مٍت  وَمَّمٜمهَػ  ا  .(8)َذًمَِؽ  ذِم  هَم٤مًمِطٌ  وَم٢ِمٟمهفُ  اؾْمتِْح

ـِ قَمَّمه اسْمَتَدقَمُف اًمٜمه٤مُس ": وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح ي ٦ُم اًمدِّ يَمََّم َيْٗمَٕمُٚمقَٟمُف َيْقَم قَم٤مؿُمقَراَء َأْو ذِم ، سَمْؾ هَنَك َأئِٛمه

٤ٌَمنَ  يٜم٦َِم َوهَمػْمِ ، َرضَم٥ٍم َوًَمٞمَْٚم٦ِم ٟمِّْمِػ ؿَمْٕم ـَمِْٕمَٛم٦ِم َواًمزِّ ْٕ ضْمتََِّمِع َوا ِٓ ًلَِة َوا ـْ اًمّمه  َوَٟمْحَق َذًمَِؽ ُِم

 .(7)"َذًمَِؽ 

إطمداث أقمٞم٤مد واطمتٗم٤مٓت َل ينمقمٝم٤م اهلل وٓ : ومٛمـ اًمٌدع ذم اًمٕم٤ٌمدات": وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

، أو وم٤مرس واًمروم، إٟمَّم ومٕمٚمتٝم٤م إُمؿ إظمرى يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف 

وًمٞمٚم٦م ، وسمٚمٞمٚم٦م اْلهاء واعمٕمراج، وسم٤معمقًمد اًمٜمٌقي، يم٤مٓطمتٗم٤مل سمٞمقم قم٤مؿمقراء، وٟمحقهؿ

وختّمٞمص ، يمّمًلة اًمرهم٤مئ٥م، وإطمداث صٚمقات َل ينمقمٝم٤م اهلل، ٤مناًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ

 .(7)"ًمٞم٤مٍل وأي٤مم سمٕمٞمٜمٝم٤م سمٕم٤ٌمدة ُمٕمت٤مدة

 .(0)"أُم٤م ختّمٞمص ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ومًل أقمٚمؿ ًمف أصًلً": أيْم٤مً  وىم٤مل

واًمّمًلة إًمٗمٞم٦م اًمتل شمّمغم ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ٓ أصؾ ِل٤م ": وىم٤مل اًمًٞمقـمل

، إُمر اعمٌتدع ذم ه٤مشملم اًمٚمٞمٚمتلم وم٤مًمٕمج٥م ُمـ طمرص اًمٜم٤مس قمغم. وٕؿم٤ٌمهٝم٤م

 .(7)ملسو هيلع هللا ىلصوشم٘مّمػمهؿ ذم إُمقر اعم١ميمدة اًمث٤مسمت٦م قمـ رؾمقل اهلل 

سمدقم٦م آطمتٗم٤مل سمٚمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ : "وُمـ اًمٌدع اًمتل أطمدصمٝم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس: ىم٤مل اسمـ سم٤مزو

وىمد ورد ، وًمٞمس قمغم ذًمؽ دًمٞمؾ َيقز آقمتَّمد قمٚمٞمف، وختّمٞمص يقُمٝم٤م سم٤مًمّمٞم٤مم، ؿمٕم٤ٌمن

                                                                                              

 . (72/ 0)ًمٚمٜمقوي اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع (8)

 (. 737/ 4اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح) (7)

 (. 00/ 8اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م) (7)

 (. 4/ 3ذح اِلٛمقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (0)

 (. 872إُمر سم٤مٓشم٤ٌمع واًمٜمٝمل قمـ آسمتداع ًمٚمًٞمقـمل)ص:   (7)
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، أُم٤م ُم٤م ورد ذم ومْمؾ اًمّمًلة ومٞمٝم٤م، وٕمٞمٗم٦م ٓ َيقز آقمتَّمد قمٚمٞمٝم٤مذم ومْمٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م 

 أن اًمٕمٚمَّمء مجٝمقر قمٚمٞمف أمجع واًمذي، يمَّم ٟمٌف قمغم ذًمؽ يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٙمٚمف ُمقوقع

 وسمٕمْمٝم٤م، وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م ومْمٚمٝم٤م ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م وأن، سمدقم٦م هب٤م آطمتٗم٤مل

 .(8)"ُمقوقع

ُمـ ص٤مم ": ÷ًم٘مقل قمَّمر سمـ ي٤مه، ب إىمقال ومٞمف أٟمف طمرامصٞم٤مم يقم اًمِمؽ أىمر

وٕن اًمّم٤مئؿ ذم يقم اًمِمؽ ُمتٕمدٍّ ، (7)"ملسو هيلع هللا ىلصاًمٞمقم اًمذي يِمؽ ومٞمف وم٘مد قمَم أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ 

أو إيمَّمل ، ٕن طمدود اهلل أن ٓ يّم٤مم رُمْم٤من إٓ سمرؤي٦م هًلًمف، ِلدود اهلل قمز وضمؾ

ديمؿ رُمْم٤من سمّمقم يقم أو ٓ يت٘مدُمـ أطم": ملسو هيلع هللا ىلصوِلذا ىم٤مل اًمٜمٌل ، ؿمٕم٤ٌمن صمًلصملم يقُم٤مً 

صمؿ إن اْلٟم٤ًمن اًمذي حت٧م وٓي٦م ُمًٚمٛم٦م . "يقُملم إٓ رضمؾ يم٤من يّمقم صقُم٤ًم ومٚمٞمّمٛمف

وإذا َل يث٧ٌم ، إذا صم٧ٌم قمٜمد وزم إُمر دظمقل اًمِمٝمر ومٚمٞمّمٛمف شمٌٕم٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم، يتٌع وٓيتف

 .(7)ومًل يّمٛمف

 أن إٓ شمٓمققًم٤م ؿمٕم٤ٌمن ُمـ يقم آظمر يّم٤مم أن َيقز ٓ أٟمف إمم ـم٤مئٗم٦م ذه٧ٌم: اسمـ سمٓم٤مل ىم٤مل

، وقمغم، قمٛمر قمـ ذًمؽ وروى، اِلدي٨م هذا سمٔم٤مهر وأظمذوا، يّمقُمف يم٤من صقًُم٤م يقاومؼ

 وأسمق، قم٤ٌمس اسمـ ويم٤من، اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهمػمهؿ وهق، ُمًٕمقد واسمـ، وطمذيٗم٦م، وقمَّمر

 أن اؾمتحٌقا يمَّم، يقُملم أو يقم سمٗمٓمر ورُمْم٤من ؿمٕم٤ٌمن سملم يٗمّمؾ أن ي٠مُمران هريرة

                                                                                              

 (. 75اًمتحذير ُمـ اًمٌدع ٓسمـ سم٤مز)ص: و(، 842/ 8جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز ) (8)

 

/ 7" )وَم٠َموْمٓمِروا َرأيُتٛمقهُ  وَمّمقُمقا، وإذا اِلًلَل  َرأْيُتؿُ  إَذا: "× اًمٜمٌلِّ  ىَمقُل  سم٤مب أظمرضمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞمً٘م٤م (7)

 (. 7744(، وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اِل٤ًمن)7705(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى)73

 (. 75/ 70ًمٕمثٞمٛملم )جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ا (7)



 

 

 

 72 

 
 ُمـ): قمٙمرُم٦م وىم٤مل، شم٠مظمر أو وشم٘مدم ىمٞم٤مم أو سمٙمًلم ٤مومٚم٦مواًمٜم اًمٗمريْم٦م صًلة سملم يٗمّمٚمقا

 .(ورؾمقًمف اهلل قمَم وم٘مد اًمِمؽ يقم ص٤مم

 يقم شمّمقُم٤من يم٤مٟمت٤م أهنَّم أظمتٝم٤م وأؾمَّمء، قم٤مئِم٦م قمـ روى، شمٓمققًم٤م صقُمف ـم٤مئٗم٦م وأضم٤مزت

 أومٓمر أن ُمـ إمم أطم٥م ؿمٕم٤ٌمن ُمـ يقم آظمر أصقم ًمئـ): ’قم٤مئِم٦م  وىم٤مًم٧م، اًمِمؽ

. وإؾمح٤مق، وأُحد، طمٜمٞمٗم٦م وأسمك، وإوزاقمل، ُم٤مًمؽ ىمقل وهق، (رُمْم٤من ُمـ يقُم٤م

 ؿمٕم٤ٌمن ُمـ صمًلصملم ًمٞمٚم٦م اِلًلل ُمٜمٔمر دون طم٤مل إذا صٞم٤مُمف َيقز أٟمف إمم قمٛمر اسمـ وذه٥م

 وسمف شمًع قمنميـ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن أن ذًمؽ سمٕمد صم٧ٌم وإن، رُمْم٤من ُمـ وَيزئٝمؿ وؾمح٤مب همٞمؿٌ 

 ومًل ًمٚمحدي٨م ظمًلف وهق، اًمِمؽ يقم صقم وهذا، ؿم٤مذ ىمقل وهق: طمٜمٌؾ سمـ أُحد ىم٤مل

، قمٙمرُم٦م وًم٘مقل، رُمْم٤من صقم يت٘مدم أن ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٝمٞمف أومم اعمديٜم٦م أهؾ وىمقل، ًمف ُمٕمٜمك

 .(8)ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘م٤مؾمؿ أسم٤م قمَم وم٘مد اًمِمؽ يقم ص٤مم ُمـ: وقمَّمر

 .ذم اِلدي٨م دًمٞمؾ قمغم ومْمؾ ؿمٕم٤ٌمن-8

 .وإٟمَّم يراقمك ومٞمٝم٤م وىم٧م اًمٜمِم٤مط ِل٤م واِلرص قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜمقاومؾ ًمٞمس ِل٤م أوىم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م -7

 .ٓ َيقز إٓ سمدًمٞمؾ ذقمل، ختّمٞمص إوىم٤مت سم٤مًمٕم٤ٌمدات-7

 .يقم اًمِمؽ ُمتٕمدٍّ ِلدود اهلل قمز وضمؾص٤مئؿ -0

َٟمَّْم٤مِريِّ  ْٕ ـْ َأِِب َأيُّقَب ا  ÷ قَم
ِ
ٌََٕمُف ؾِمت٤ًّم : ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرؾُمقَل اهلل ـْ َص٤مَم َرَُمَْم٤مَن صُمؿه َأشْم "َُم

هْ  اٍل يَم٤مَن يَمِّمَٞم٤مِم اًمده ـْ ؿَمقه  .ِر"ُِم

ـِ يُمَٚمٞم٥ٍْم اخلَْزَرضِملُّ : هق ـُ َزْيِد سم ْقَب إَٟمَّْم٤مِريُّ ظَم٤مًمُِد سم ٤مِريُّ ، َأسُمق َأيُّ ٌَْدِريُّ ، اًمٜمهجه ٞمِّدُ ، اًم ًه  اًم

                                                                                              

 (. 77/ 0ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (8) 
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ِلُّ ، اًمَٙمٌػِْمُ   ُف اًمٜمٌه ٤مرِ ملسو هيلع هللا ىلص اًمهِذي ظَمّمه ٜمَِٞم٧ْم ًَمُف طُمْجَرُة ُأمِّ إمَِم َأْن سمُ ، سم٤ِمًمٜمُُّزْوِل قَمَٚمٞمِْف ذِم سَمٜمِل اًمٜمهجه

ْيَػ ، اعم١ُْمُِمٜملِْمَ ؾَمْقَدةَ  ِ ِجَد اًمنمه ًْ  .َوسَمٜمَك اعَم

ـِ قُمَٛمرَ  ـِ اسْم  : ىَم٤مَل ، ÷ قَم
ِ
، اْدظُمِؾ اعَمِدْيٜم٦ََم َراؿِمدًا َُمْٝمِدّي٤مً : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َأْهُؾ اعَمِدْيٜم٦َِم ًمَِرؾُمْقِل اهلل

ََّم َُمره قَمغَم ىَمْقمٍ يمُ ، َوظَمَرَج اًمٜمه٤مُس َيٜمُْٔمُرْوَن إًَِمٞمْفِ ، وَمَدظَمَٚمَٝم٤م  : ىَم٤مًُمقا، ٚمه
ِ
. َه٤م ُهٜم٤َم، َي٤م َرؾُمْقَل اهلل

٤َم َُم٠ُمُُمْقَرٌة( ، )َدقُمْقَه٤م: وَمَ٘م٤مَل  ْقَب ، -َيْٕمٜمِل اًمٜمه٤مىَم٦َم  -وَم٢ِمهنه  .(8)طَمتهك سَمَريَم٧ْم قَمغَم سَم٤مِب َأِِب َأيُّ

ـْ َأِِب ُرْهؿٍ و صَمفُ أن ، قَم  : َأسَم٤م َأيُّقَب طَمده
ِ
ؾَْمَٗمؾِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َٟمٌِله اهلل ْٕ َويُمٜم٧ُْم ذِم ، َٟمَزَل ذِم سَمٞمْتِٜم٤َم ا

ُٚمَص ، وَم٠ُمْهِريَؼ َُم٤مٌء ذِم اًْمُٖمْروَم٦مِ ، اًْمُٖمْروَم٦مِ  ٌَُع اًْمََّمَء ؿَمَٗمَ٘م٦َم َأْن خَيْ وَمُ٘مْٛم٧ُم َأَٟم٤م َوُأمُّ َأيُّقَب سمَِ٘مٓمِٞمَٗم٦ٍم ًَمٜم٤َم َٟمتْ

 
ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلصاًْمََّمُء إمَِم َرؾُمقِل اهلل

ِ
 : وَمُ٘مٚم٧ُْم ، َٟم٤م ُُمِْمِٗمٌؼ َوأَ ملسو هيلع هللا ىلص وَمٜمََزًْم٧ُم إمَِم َرؾُمقِل اهلل

ِ
، َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ٌَِٖمل َأْن َٟمُٙمقَن وَمْقىَمَؽ  ُف ًَمٞمَْس َيٜمْ ِلُّ ، اٟمَْتِ٘مْؾ إمَِم اًْمُٖمْروَم٦مِ ، إِٟمه َوَُمَت٤مقُمُف ، سمَِٛمَت٤مقِمِف وَمٜمُِ٘مَؾ ملسو هيلع هللا ىلص وَم٠َمَُمَر اًمٜمٌه

 : وَمُ٘مٚم٧ُْم ، ىَمٚمِٞمٌؾ 
ِ
َٕم٤ممِ ، َي٤م َرؾُمقَل اهلل ٟمُْٔمُر وَم٢ِمَذا َرَأْي٧ُم َأصَمَر َأَص٤مسمِِٕمَؽ وَم٠مَ ، يُمٜم٧َْم شُمْرؾِمُؾ إزَِمه سم٤ِمًمٓمه

طَمتهك إَِذا يَم٤مَن َهَذا اًمٓمهَٕم٤مُم اًمهِذي َأْرؾَمٚم٧َْم سمِِف إزَِمه وَمٜمََٔمْرُت ومِٞمِف وَمَٚمْؿ َأَر وِمٞمِف ، َوَوْٕم٧ُم َيِدي وِمٞمفِ 

 
ِ
ـْ َأضْمِؾ  وَمَٙمِرْه٧ُم َأنْ ، " َأضَمْؾ إِنه وِمٞمِف سَمَّمًلً: ملسو هيلع هللا ىلصَأصَمَر َأَص٤مسمِِٕمَؽ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل آيُمَٚمُف ُِم

ِذي َي٠مشْمِٞمٜمِل ٤م َأٟمْتُْؿ وَمُٙمُٚمقُه"، اعْمََٚمِؽ اًمه  .(7)َوَأُمه

ْقَب  َأسُمق ؿَمِٝمدَ  ـْ  َيَتَخٚمهْػ  ََلْ  صُمؿه ، سَمْدراً  َأيُّ ٓه  هَمَزاةٍ  قَم ، ؿَم٤مبي  اجلَٞمْشِ  قَمغَم  اؾْمُتْٕمِٛمَؾ ، قَم٤مُم٤مً  إِ

ُػ  ضَمَٕمَؾ  صُمؿه ، وَمَ٘مَٕمدَ  ـِ  كَمه قمَ  َُم٤م: َوَيُ٘مْقُل ، َيَتَٚمٝمه  َيِزْيدُ  اجلَٞمْشِ  َوقمغَم ، وَمَٛمِرَض ، قَمكَمه  اؾْمُتْٕمِٛمَؾ  َُم

ـُ  ٌَٞمهغْ  صُمؿه ، ِِب  وَم٤مْريَم٥ْم ، ُِم٧مُّ  َأَٟم٤م إَِذا، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل ؟ ، طَم٤مضَمُتَؽ : وَمَ٘م٤مَل ، َيُٕمْقُدهُ  وَم٠َمشَم٤مهُ ، ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  سم  ِِب  شَم

٤مهم٤مً  َوضَمْدَت  َُم٤م اًمَٕمُدوِّ  َأْرضِ  ذِم  ًَ ٤مهم٤مً  دْ دَمِ  ََلْ  وَم٢ِمَذا6 َُم ًَ  َُم٤مَت  وَمَٚمَّمه . اْرضِمعْ  صُمؿه ، وَم٤مْدوِمٜمِّل، َُم

 .(7)َدوَمٜمَفُ  صُمؿه ، سمِفِ  ؾَم٤مرَ  صُمؿه ، سمِفِ  َريم٥َِم 

                                                                                              

 (. 002/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (8)

 (. 77730أظمرضمف أُحد) (7)

 (. 000/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (7)
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َ : اًمَقاىِمِديُّ  ىَم٤مَل  ٞمْٜمِٞمه٦مَ  َأسمِٞمْفِ  ظِمًلَوَم٦مِ  ذِم  َيِزْيدُ  هَمَزا قَم٤ممَ  شُمُقذمِّ

َٓمٜمْٓمِ ًْ ْومَ  َأنه : سَمَٚمَٖمٜمِل وَمَٚمَ٘مدْ . اًمُ٘م  اًمرُّ

هُ  نَ َيَتَٕم٤مَهُدوْ  ْقَٟمفُ ، ىَمؼْمَ ُ٘مْقنَ ، َوَيُرُمُّ ًْ َت ًْ لْمَ  ذِم ، َواجلَََّمقَم٦مُ ، قُمْرَوةُ : َوَذيَمَرهُ . سمِفِ  َوَي  .اًمٌَْدِريِّ

ـُ  َوىَم٤مَل  ٦ٌَمَ  ؿَمِٝمدَ : إؾِْمَح٤مَق  اسْم ـِ . اًمثه٤مٟمَِٞم٦مَ  اًمَٕمَ٘م ـِ  َوقم ِله  َأنه : إؾِْمَح٤مَق  اسْم  َأِِب  سَملْم  آظَمكملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌه

ْقَب  ـِ  َوُُمّْمَٕم٥ِم ، َأيُّ ْقَب  َأسُمق وؿَمِٝمدَ . ػْمٍ قُمٛمَ  سم  .(8)يُمٚمهَٝم٤م اعَمَِم٤مِهدَ  َأيُّ

ةُ  َوًَمفُ  ٜمَدِ ) وَمِٗمل، َأطَم٤مِدْي٨َم  قِمده ًْ ٦مٌ  ُم٤مَئ٦مٌ  ًَمفُ : (سَمِ٘ملٍّ  ُُم ًَ ْقنَ  َوََخْ ًُ  ذِم  وَمِٛمٜمَْٝم٤م6 طَمِدْيث٤مً  َوََخْ

ٌَُخ٤مِريِّ ) ٚمِؿٍ  اًم ًْ ٌَُخ٤مِريِّ ) َوذِم ، ؾَمٌَْٕم٦مٌ : (َوُُم ٚمِؿٍ ) َوذِم ، طَمِدْي٨ٌم : (اًم ًْ ٦مُ : (ُُم ًَ  .(7)َأطَم٤مِدْي٨َم  ََخْ

الٍ  ": ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ـْ ؿَمقه ًَم٦مٌ  وِمٞمفِ ، ". . . َص٤مَم َرَُمَْم٤مَن صُمؿه َأشمٌََْٕمُف ؾِمت٤ًّم ُِم َٓ َُي٦مٌ  َد َْذَه٥ِم  َسِ
ِ

 عم

٤موِمِٕملِّ  ٤ٌَمِب  ذِم  َوُُمَقاومِِ٘مٞمِٝمؿْ  َوَداُودَ  َوَأُْحَدَ  اًمِمه ته٦مِ  َهِذهِ  َصْقمِ  اؾْمتِْح ًِّ  .(7)اًم

 :قمديدة ومقائد رُمْم٤من سمٕمد اًمّمٞم٤مم ُمٕم٤مودة ٥م ذمذيمر اسمـ رضم

 يمَّم يمٚمف اًمدهر صٞم٤مم أضمر هب٤م يًتٙمٛمؾ رُمْم٤من سمٕمد ؿمقال ُمـ أي٤مم ؾمت٦م صٞم٤مم أن: ُمٜمٝم٤م

 .ؾمٌؼ

 وسمٕمده٤م اعمٗمروو٦م اًمّمًلة ىمٌؾ اًمرواشم٥م اًمًٜمـ يمّمًلة وؿمٕم٤ٌمن ؿمقال صٞم٤مم أن: وُمٜمٝم٤م

 ٙمٛمؾشم أو دمؼم اًمٗمرائض وم٢من وٟم٘مص ظمٚمؾ ُمـ اًمٗمرض ذم طمّمؾ ُم٤م سمذًمؽ ومٞمٙمٛمؾ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سم٤مًمٜمقاومؾ

 إذا اهلل وم٢من رُمْم٤من صقم ىمٌقل قمغم قمًلُم٦م رُمْم٤من صٞم٤مم سمٕمد اًمّمٞم٤مم ُمٕم٤مودة أن: وُمٜمٝم٤م 

 سمٕمده٤م اِلًٜم٦م اِلًٜم٦م صمقاب: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل يمَّم سمٕمده ص٤مًمح ًمٕمٛمؾ ووم٘مف قمٌد قمٛمؾ شم٘مٌؾ

                                                                                              

 

 (. 007/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (8)

 . (007/ 7)ًمٚمذهٌل اًمٜمًٌلء أقمًلم ؾمػم (7)

 (. 72/ 4ي قمغم ُمًٚمؿ )ذح اًمٜمقو (7)
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 أن يمَّم إومم اِلًٜم٦م ىمٌقل قمغم قمًلُم٦م ذًمؽ يم٤من سمحًٜم٦م سمٕمد اشمٌٕمٝم٤م صمؿ طمًٜم٦م قمٛمؾ ومٛمـ

 .ىمٌقِل٤م وقمدم اِلًٜم٦م رد قمًلُم٦م ذًمؽ يم٤من سمًٞمئ٦م اشمٌٕمٝم٤م صمؿ طمًٜم٦م قمٛمؾ ُمـ

 وأن ذيمره ؾمٌؼ يمَّم اًمذٟمقب ُمـ شم٘مدم ُم٤م ُمٖمٗمرة يقضم٥م رُمْم٤من صٞم٤مم أن: وُمٜمٝم٤م

 ُمٕم٤مودة ومٞمٙمقن اجلقائز يقم وهق اًمٗمٓمر يقم ذم أضمقرهؿ يقومقن ًمرُمْم٤من اًمّم٤مئٛملم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمذٟمقب ةُمٖمٗمر ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م ومًل اًمٜمٕمٛم٦م ِلذه ؿمٙمرا اًمٗمٓمر سمٕمد اًمّمٞم٤مم

 وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ ُم٤مشم٘مدم ًمؽ اهلل همٗمر وىمد هذا أشمٗمٕمؾ: ًمف ومٞم٘م٤مل ىمدُم٤مه شمتقرم طمتك ي٘مقم

 ."ؿمٙمقرا قمٌدا أيمقن أومًل": ومٞم٘مقل؟ شم٠مظمر

 ذًمؽ وهمػم ذيمره سم٢مفمٝم٤مر رُمْم٤من صٞم٤مم ٟمٕمٛم٦م سمِمٙمر قم٤ٌمده وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أُمر وىمد

ةَ اًْمٕمِ  َوًمُِتْٙمِٛمُٚمقا}: وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ؿمٙمره أٟمقاع ُمـ وا ده ُ َ  َوًمُِتَٙمؼمِّ  َوًَمَٕمٚمهُٙمؿْ  َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اَّلله

 رُمْم٤من ًمّمٞم٤مم شمقىمٞمٗمف قمغم ًمرسمف اًمٕمٌد ؿمٙمر مجٚم٦م ومٛمـ[ 847: اًمٌ٘مرة{ ]شَمِْمُٙمُرونَ 

 .ذًمؽ قم٘م٥م ؿمٙمرا ًمف يّمقم أن ذٟمقسمف وُمٖمٗمرة قمٚمٞمف وإقم٤مٟمتف

 سم٤مٟم٘مْم٤مء شمٜم٘مٓمع ٓ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم رسمف إمم هب٤م يت٘مرب اًمٕمٌد يم٤من اًمتل إقمَّمل أن: وُمٜمٝم٤م

 أن: اعمت٘مدم اِلدي٨م ُمٕمٜمك وهذا طمًٞم٤م اًمٕمٌد دام ُم٤م اٟم٘مْم٤مئف سمٕمد سم٤مىمٞم٦م هل سمؾ رُمْم٤من

 يٕمقد صمؿ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًم٘مت٤مل ُمـ يٗمر يم٤مًمذي يٕمٜمل اًمٗم٤مر سمٕمد يم٤مًمٙم٤مر رُمْم٤من سمٕمد اًمّم٤مئؿ

 وُمٚمٚمف اًمّمٞم٤مم ٓؾمتث٘م٤مل رُمْم٤من ؿمٝمر سم٤مٟم٘مْم٤مء يٗمرح اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما ٕن وذًمؽ، إًمٞمف

 سمٕمد اًمّمٞم٤مم إمم وم٤مًمٕم٤مئد هيٕم٤م اًمّمٞم٤مم إمم يٕمقد يٙم٤مد ومًل يمذًمؽ يم٤من وُمـ فقمٚمٞم وـمقًمف

 .(8)سمف شمٙمره وٓ يًتث٘مٚمف وَل يٛمٚمف َل وأٟمف اًمّمٞم٤مم ذم رهمٌتف قمغم قمقده يدل اًمٗمٓمر يقم ومٓمره

                                                                                              

 (. 770ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م )ص:  (8)
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ْهرِ  ": ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف  يم٤من، أُمث٤مِل٤م سمٕمنم يم٤مٟم٧م ًمَّّم  اِلًٜم٦مَ  َأنه 6 ذًمؽ وُمٕمٜمك، "يَم٤مَن يَمِّمٞم٤َمِم اًمده

ٜم٤مت ُمـ فُ ًمَ  َُم٤م ُمٌٚمغ ًَ ٝمر صقمِ  ذم اِلَ ت٦مِ  اًمِمه ًِّ ٜم٦َم وؾمّتقن ُمئ٦م صمًلث أّي٤مم واًم ًَ  أّي٤مم قمدد، طَم

ٜم٦َم ًه  .(8)طمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م يقم يمؾِّ  ذم ًمف يٙمت٥م، ؾَمٜم٦َم يم٤مُمٚم٦م ص٤مم ويم٠مٟمهف، اًم

ٜم٦ََم سمَِٕمنْمِ  ": وىم٤مل اًمٜمقوي ًَ َنه اِْلَ ِٕ ْهِر   َأُْمث٤َمِِل٤َم ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚمََّمُء َوإِٟمهََّم يَم٤مَن َذًمَِؽ يَمِّمَٞم٤مِم اًمده

ـِ  ته٦ُم سمَِِمْٝمَرْي ًِّ ِة َأؿْمُٝمٍر َواًم  .(7)"وَمَرَُمَْم٤مُن سمَِٕمنَمَ

واعم٤ٌمدرة إزم اًمٗمٕمؾ ، ٓ يِمؽمط اًمتت٤مسمع ذم اًمّمٞم٤مم ومٚمق ومرىمٝم٤م أو أظمره٤م ومًل سم٠مس سمذًمؽ

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا}: ىم٤مل شمٕم٤ممم، أومْمؾ ََّمَواُت  قَمْرُوَٝم٤م َوضَمٜمه٦مٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم ًه َْرُض  اًم ْٕ  َوا

ْت  اِت  وَم٤مؾْمَتٌُِ٘مقا}: وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف، [877: قمٛمران آل{ ]ًمِٚمُْٛمتهِ٘ملمَ  ُأقِمده : اًمَّمئدة{ ]اخْلػَْمَ

04] 

َتَح٥مُّ  َأْصَح٤مسُمٜم٤َم "وَمَ٘م٤مَل : وىم٤مل اًمٜمقوي ًْ ٤ممٍ  ؾِمته٦مِ  َصْقمُ  ُي ـْ  َأيه الٍ  ُِم  ىَم٤مًُمقا اِْلَِدي٨ِم  ِِلََذا ؿَمقه

َتَح٥مُّ  ًْ لِ  ذِم  ُمتت٤مسمٕم٦م يّمقُمٝم٤م أن َوُي الٍ  َأوه ىَمَٝم٤م وَم٢ِمنْ  ؿَمقه َرَه٤م َأوْ  وَمره الٍ  أول قمـ َأظمه  ضَم٤مزَ  ؿَمقه

َْصؾِ  وَم٤مقِمًلً َويَم٤منَ  ٜمه٦مِ  َهِذهِ  ِٕ ًُّ  َوسمِفِ  قِمٜمَْدَٟم٤م وِمٞمفِ  ظِمًلََف  َٓ  َوَهَذا َوإـِمًْلَىِمفِ  اِْلَِدي٨ِم  ًمُِٕمُٛمقمِ  اًم

 .(7)وداود" َأُْحَدُ  ىَم٤مَل 

 .صٞم٤مم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال سمٕمد رُمْم٤من يًتٙمٛمؾ هب٤م أضمر صٞم٤مم اًمدهر-8

وهق ُمـ ، سمٕمد صٞم٤مم رُمْم٤من قمًلُم٦م قمغم ىمٌقل صقم رُمْم٤منصٞم٤مم ؾم٧م ُمـ ؿمقال  -7

 .سم٤مب ؿمٙمر اًمٜمٕمؿ

                                                                                              

 (. 787/ 0اعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ٓسمـ اًمٕمرِب) (8)

 . (72/ 4) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح (7)

 . (735/ 2)ًمٚمٜمقوي اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع (7)
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 .ٓ يِمؽمط اًمتت٤مسمع ذم صٞم٤مم ؾم٧م ؿمقال-7

ـْ َأِِب ىَمَت٤مَدةَ   ÷  قَم
ِ
صْمٜملَْمِ وَمَ٘م٤مَل وِمٞمِف ُوًمِْدُت َووِمٞمِف ُأٟمِْزَل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنه َرؾُمقَل اهلل ِٓ ـْ َصْقِم ا ؾُمِئَؾ قَم

 .قَمكَمه 

  َرؾُمقل ص٤مطم٥م إَٟمّْم٤مِرّي  ىمت٤مدة َأسُمق: هق 
ِ

 سْمـ اِل٤مرث اؾمٛمف: ىِمٞمَؾ ، ووم٤مرؾمف ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله

 رسمٕمل سْمـ اِل٤مرث: ِمٝمقرواعم، رسمٕمل سْمـ قَمْٛمرو: وىمٞمؾ، رسمٕمل سْمـ اًمٜمٕمَّمن: وىمٞمؾ، رسمٕمل

 اًمًٚمٛمل ؾمٚمٛم٦م سْمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ قُمٌَٞمد سْمـ ؾمٜم٤من سْمـ ظمٜم٤مس سمـ سمٚمدُم٦م سْمـ

: وىِمٞمَؾ . ؾمٚمٛم٦م سْمـ يمٕم٥م اسمـ همٜمؿ سْمـ ؾمقاد سْمـ طمرام سْمـ ُمٓمٝمر سمٜم٧م يمٌِم٦م وأُمف. اعمدين

 .(8)ُمٓمٝمر سْمـ قم٤ٌمد سمٜم٧م يمٌِم٦م

 
ِ
٤مًَمتِٜم٤َم ، وُمْرؾَم٤مٟمِٜم٤َم اًْمَٞمْقَم َأسُمق ىَمَت٤مَدةَ  "يَم٤مَن ظَمػْمَ : قمٜمف يقم اِلديٌٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َوظَمػْمَ َرضمه

 .(7)ؾَمَٚمَٛم٦ُم"

 إؾِْمَح٤مق اسْمـ وٓ، قم٘م٦ٌم اسْمـ يذيمره وَل، سمدرًي٤م يَم٤منَ : سمٕمْمٝمؿ وَمَ٘م٤مَل . سمدًرا ؿمٝمقده ذِم  اظمتٚمػ

 .(7)يمٚمٝم٤م اعمِم٤مهد ُمـ سمٕمده٤م وُم٤م أطمًدا وؿمٝمد، اًمٌدريلم ذِم 

 اخلقارج ىمت٤مل ُمٕمف وطمي، ـم٤مًم٥م َأِِب  سْمـ قَمكِمّ  ظمًلوم٦م إمَِم  وقم٤مش. سمٕمده٤م ُم٤م وؿمٝمد

 زُم٤مًٟم٤م سمٕمده سم٘مل سمؾ: وىمٞمؾ، ظمًلومتف ذم وُم٤مت، صحٌتف ذم اعمدائـ وورد، سم٤مًمٜمٝمروان

 .(0)ـمقيًلً

                                                                                              

 (. 850/ 70هتذي٥م اًمٙمَّمل ذم أؾمَّمء اًمرضم٤مل ًمٚمٛمزي) (8)

 (. 877أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 . (8378/ 0)ٓسمـ قمٌد اًمؼم إصح٤مب ُمٕمروم٦م ذم آؾمتٞمٕم٤مب (7)

 . (838/ 8)ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي وذيقًمف سمٖمداد شم٤مريخ (0)
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ـْ َأِِب ىَمَت٤مَدَة ، أيمثر ُمـ ُمرة ملسو هيلع هللا ىلص دقم٤م ًمف اًمٜمٌل  : ىَم٤مَل ، ÷قَم

ِ
ٌَٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل : وَمَ٘م٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلصظَمَٓم

ػُموَن قَمِِمٞمه  ًِ َٓ ، َوشَم٠مشُْمقَن اًْمََّمَء إِْن ؿَم٤مَء اهلُل هَمًدا"، َتُٙمْؿ َوًَمٞمَْٚمَتُٙمؿْ "إِٟمهُٙمْؿ شَم وَم٤مٟمَْٓمَٚمَؼ اًمٜمه٤مُس 

 : ىَم٤مَل َأسُمق ىَمَت٤مَدةَ ، َيٚمِْقي َأطَمٌد قَمغَم َأطَمدٍ 
ِ
ػُم طَمتهك اهْب٤َمره اًمٚمهٞمُْؾ ملسو هيلع هللا ىلص وَمٌَٞمْٜمَََّم َرؾُمقُل اهلل ًِ َوَأَٟم٤م إمَِم ، َي

  وَمٜمََٕمَس َرؾُمقُل : ىَم٤مَل ، ضَمٜمٌِْفِ 
ِ
ـْ َراطِمَٚمتِفِ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ هَمػْمِ َأْن ُأوىمَِٔمُف ، وَمََّمَل قَم وَم٠َمشَمٞمُْتُف وَمَدقَمْٛمُتُف ُِم

ٞمُْؾ : ىَم٤مَل ، طَمتهك اقْمتََدَل قَمغَم َراطِمَٚمتِفِ  َر اًمٚمه ـْ َراطِمَٚمتِفِ ، صُمؿه ؾَم٤مَر طَمتهك هَتَقه وَمَدقَمْٛمُتُف : ىَم٤مَل ، َُم٤مَل قَم

ـْ هَمػْمِ َأْن ُأوىِمَٔمُف طَمتهك اقْمتَ  َحرِ : ىَم٤مَل ، َدَل قَمغَم َراطِمَٚمتِفِ ُِم ًه ـْ آظِمِر اًم ، صُمؿه ؾَم٤مَر طَمتهك إَِذا يَم٤مَن ُِم

ُوًَمَٞملْمِ  ْٕ ٞمَْٚمتلَْمِ ا ـَ اعْمَ ، وَمَروَمَع َرأْؾَمفُ ، وَم٠َمشَمٞمُْتُف وَمَدقَمْٛمُتفُ ، طَمتهك يَم٤مَد َيٜمَْجِٗمُؾ ، َُم٤مَل َُمٞمَْٚم٦ًم ِهَل َأؿَمدُّ ُِم

ـْ َهَذا: وَمَ٘م٤مَل  ػَمَك ُِمٜمِّل: ىَم٤مَل ، ق ىَمَت٤مَدةَ َأسمُ : " ىُمٚم٧ُْم ؟ "َُم ًِ َُم٤م َزاَل : " ىُمٚم٧ُْم ؟ "َُمَتك يَم٤مَن َهَذا َُم

ٞمَْٚم٦مِ  ػِمي ُُمٜمُْذ اًمٚمه ًِ  .(8)"طَمِٗمَٔمَؽ اهلُل سمََِّم طَمِٗمٔم٧َْم سمِِف َٟمٌِٞمهفُ : ىَم٤مَل ، َهَذا َُم

هِ  ؿَمْٕمِرهِ  ذِم  ًَمفُ  سَم٤مِركْ  اًمٚمهُٝمؿه ): ومَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصودقم٤م ًمف ُمرة   .(َؽ َوضْمٝمُ  َأوْمَٚمَح ، َوسَمنَمِ

ـُ  َوُهقَ  ىَمَت٤مَدةَ  َأسُمق وَمََّمَت  ـُ  َويَم٠َمٟمهفُ ، ؾَمٜم٦َمً  ؾَمٌِْٕملْمَ  اسْم ةَ  ََخَْس  اسْم  .(7). ؾَمٜم٦َمً  قَمنْمَ

 َ  .(7)يمٚمٝم٤م ُمِم٤مهده قمكِمّ  ُمع وؿمٝمد، وَخًلم اصمٜمتلم ؾَمٜم٦َم: وىمٞمؾ، وَخًلم أرسمع ؾَمٜم٦َم شُمُقذمِّ

صمْٜملَْمِ وَمَ٘م٤مَل ومِ " : ىمقًمف ِٓ ـْ َصْقِم ا ، ٟمٌٞمٙمؿ أي ومٞمف وضمقد، " ٞمِف ُوًمِْدُت َوومِٞمِف ُأٟمِْزَل قَمكَمه ؾُمئَِؾ قَم

 قمكم وم٤مىمتٍم؟ ُمٜمف ًمٚمّمٞم٤مم وأوزم أومْمؾ يقم وم٠مي، ٟمٌقشمف وصمٌقت، يمت٤مسمٙمؿ ٟمزول وومٞمف

 .(0)اِلٙمٞمؿ إؾمٚمقب ُمـ ومٝمق، صٞم٤مُمف ذم ُم٘م٤مل ٓ ٕٟمف؟ ومْمٞمٚمتف قمـ ؾمٚمقا أي، اًمٕمٚم٦م

                                                                                              

 (. 788أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)

 (. 2077، وأظمرضمف اِل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك)(070/ 7)ًمٚمذهٌل اًمٜمًٌلء أقمًلم ؾمػم (7)

 . (774/ 7)ًمٚمذهٌل اْلؾمًلم شم٤مريخ (7)

 (. 8205/ 7ل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ )ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌ (0)
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وًمق شم٠مُمؾ ه١مٓء 6 ًمد اًمٜمٌقيوهذا اِلدي٨م مم٤م اؾمتدل سمف اعمجقزون ًمًلطمتٗم٤مل سم٤معمق

خلرضمقا 6 واِلٙمؿ واًمٕمٚمؾ اًمتل اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وُم٘م٤مصده، اًمًٞم٤مق اًمذي ضم٤مء ومٞمف اِلدي٨م

يمَّم هق سملّم ُمـ ظمًلل اًمٗمقائد اًمت٤مًمٞم٦م اًمتل 6 سمؾ ويدًمؾ قمغم ٟم٘مٞمْمف، سمَّم يٌٓمؾ ُم٘مّمقدهؿ

 :دل قمٚمٞمٝم٤م اِلدي٨م

فوًمٞمس قمـ يق6 أّن اًم١ًمال قمـ صٞم٤مم يقم آصمٜملم: اًمٗم٤مئدة إومم ًِ وإّٟمَّم قمـ ، م آصمٜملم ٟمٗم

ؾم٥ٌَم ملسو هيلع هللا ىلص ومذيمر 6 ًمٌٞم٤من أّن أؾم٤ٌمب شمٕمٔمٞمؿ هذا اًمٞمقم يرضمع إمم أؾم٤ٌمب ذقمٞم٦م6 اًمٕم٤ٌمدة ومٞمف

 .وسملّمَ أّن ختّمٞمص صقم يقم آصمٜملم راضمع إمم هذا اًم٥ًٌم، اِلٙمؿ

وإطمٙم٤مم اعمؽمشم٦ٌم قمغم شمٚمؽ ، وشمٕمٞملم أؾم٤ٌمب اًمٗمْمؾ، أّن شمٗمْمٞمؾ إي٤مم: اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م

يمّؾ هذا ذقمل شمقىمٞمٗمل ٓ جم٤مل ًمًلضمتٝم٤مد أو اًمرأي ومٞمف 6 ويمٞمٗمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة ومٞمٝم٤م، إؾم٤ٌمب

 .ُمـ أّي وضمف ُمـ اًمقضمقه

أن اؾمتح٤ٌمب صقم يقم آصمٜملم يمُحٙمؿ ذقمل شمٙمٚمٞمٗمل ُمٕمٚمهؼ قمغم أؾم٤ٌمب : ث٤مًمث٦ماًمٗم٤مئدة اًم

 :صمًلصم٦م

 .ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف يقم وٓدشمف : اًم٥ًٌم إول

 .نأٟمف اًمٞمقم اًمذي ُأٟمِزل ومٞمف اًم٘مرآ: واًم٥ًٌم اًمث٤مين

 .أٟمف اًمٞمقم اًمذي شُمٕمَرض ومٞمف إقمَّمل: واًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م

يمَّم ىم٤مل 6 وذيمر سمٕمض اًمٕمٚمَّمء همػمه٤م اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً ، وهذه إؾم٤ٌمب اًمثًلصم٦م ضم٤مءت ٟمّّم٤مً 

صْمٜملَْمِ ملسو هيلع هللا ىلص وَمَ٘مْد ضَم٤مَء قَمٜمُْف ""اًمِمٜم٘مٞمٓمل  ْٓ ـْ ِصَٞم٤مُِمِف َيْقَم ا ُف ؾُمِئَؾ قَم "َهَذا َيْقٌم ُوًمِْدُت : وَمَ٘م٤مَل ، َأٟمه

ِديٜم٦ََم ذِم اِْلِْجَرةِ ،  ومِٞمِف ُأٟمِْزَل"َوقَمكَمه ، وِمٞمفِ  وَمَ٘مِد ، ملسو هيلع هللا ىلصَويَم٤مَن َيْقَم َووَم٤مشمِِف ، َويَم٤مَن َيْقَم ُوُصقًمِِف اعْمَ

٤ٌَمِت اعْمَْذيُمقَرةِ ملسو هيلع هللا ىلص اطْمَتَٗمك سمِِف  ٌه ًَ ٤ٌَمٌت ضَمٚمِٞمَٚم٦مٌ ، ًمِٚمُْٛم َٝم٤م َأطْمَداٌث قِمَٔم٤مٌم َوُُمٜم٤َمؾَم  .(8)َويُمٚمُّ

                                                                                              

 . (4/747)ًمٚمِمٜم٘مٞمٓملأوقاء اًمٌٞم٤من  (8)
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ر ذم ذيٕمتٜم٤م أّن يقم 6 وٓدشمف يقَم صقُمف ضمٕمؾ يقمَ ملسو هيلع هللا ىلص أّن اًمٜمٌل : اًمراسمٕم٦م اًمٗم٤مئدة واعم٘مره

ًمٌٞم٤من أٟمف ٓ 6 وإٟمَّم ص٤مم يقم آصمٜملم اعمقاومؼ ًمٞمقم وٓدشمف ُمـ إؾمٌقع6 اًمٕمٞمد ٓ ُيّم٤مم

 .ومٝمذا هنٌل وٛمٜملي ُمـ اخت٤مذ يقم وٓدشمف قمٞمدًا ًمٚمٛمًٚمٛملم6 يّمٚمح أن يٙمقن قمٞمداً 

 :وم٤مؾمتح٤ٌمب صٞم٤مم يقم آصمٜملم دّل قمغم صمًلصم٦م أُمقر

 .أٟمف صقم ؿمٙمر :إول

 .أّن اؾمتح٤ٌمب اًمّمقم يًتٚمزم أن ٓ يٙمقَن هذا اًمٞمقُم يقَم قمٞمد: واًمث٤مين

وهذا دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم أّن اقمت٤ٌمر 6 ىمد ضمٕمؾ اًمِم٤مرُع اًمّمقَم ذم يمؾ أؾمٌقع: وإُمر اًمث٤مًم٨م

ختّمٞمص يقم وٓدشمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم شم٤مرخيف اًمًٜمقي ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول همػُم ُم٘مّمقد وٓ 

عمخ٤مًمٗم٦م ـمري٘م٦م 6 ٕمتؼم اًمنمع شم٤مريَخ وٓدشمف سم٤مقمت٤ٌمر اًمِمٝمر واًمًٜم٦مومٚمؿ يَ 6 ُمٓمٚمقب ًمٚمنمع

يمَّم َٟمرى ذم ُمٞمًلد قمٞمًك | طمٞم٨م يٕمتؼمون 6 أهؾ اًمٙمت٤مب ذم اقمتَّمد اًمت٤مريخ اًمًٜمقي

 :ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ صمًلث ضمٝم٤متملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل 6 اًمت٤مريخ اًمًٜمقي وَيٕمٚمقٟمف قمٞمدًا ِلؿ

 .ضمٕمٚمف يقُم٤ًم ذم إؾمٌقع: إومم

 .ختّمٞمّمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم: واجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 .ويقم اًمٕمٞمد ٓ ُيٗمَرد سم٤مًمّمٞم٤مم يمَّم قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر6 اًمّمقم ومٞمف: واجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م

 -سمدًٓم٦م اعمٗمٝمقم-هَنك أُّمَتف ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل : ُمٜمٝم٤م6 ومٝمذا اِلدي٨ُم ىمد دّل قمغم دٓٓت يمثػمة

 .ومت٠مُّمؾ6 قمـ آطمتٗم٤مل سمٞمقم وٓدشمف وضمٕمِٚمف قمٞمداً 

أٟمف ٓ دمد : اًمتل شَم٘مُرب ُمـ اًم٘م٤مقمدة آؾمتدًٓمٞم٦م هل ُمـ اًمٗمقائد اعمٝمٛم٦م: اًمٗم٤مئدة اخل٤مُم٦ًم

سمدقم٦ًم يٙمقن ُمًتٜمَُد أصح٤مهب٤م سمٕمَض إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م أو اعمقهقُم٦م أو اعمٔمٜمقٟم٦م إٓ 

وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦ّم ُم٤م َيدّل قمغم سمٓمًلهن٤م أو اًمتحذير ُمٜمٝم٤م أو اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م 

 .سم٤معمٜمٓمقق أو سم٤معمٗمٝمقم

 :اًمٗم٤مئدة يٜمٗمع ذم أسمقاب صمًلصم٦م واًمتذيمػم هبذه
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وم٤مؾمتحْم٤مر هذه اًم٘م٤مقمدة ُيِٕملم قمغم اؾمتحْم٤مر 6 ذم سم٤مب آؾمتٜم٤ٌمط وآؾمتدٓل: إول

 .اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م واعم٘م٤مصد اًمٌٚمٞمٖم٦م

 .ذم سم٤مب اًمٙمِمػ قمـ اًمٌدقم٦م وإسمٓم٤مل أدًمتٝم٤م ودطمض ؿمٌٝم٤مهت٤م: اًمث٤مين

غم اِلؼ ودٓهت٤م قمغم يمِمػ ذم سم٤مب زي٤مدة اًمٞم٘ملم سمزي٤مدة إدًم٦م اًمداًم٦م قم: واًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

 .اًم٤ٌمـمؾ وإسمٓم٤مًمف

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم   : ىَم٤مًَم٧ْم ’ قَم
ِ
ٞمَْؾ َوَأْيَ٘مَظ َأْهَٚمُف ملسو هيلع هللا ىلص يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل إَِذا َدظَمَؾ اًْمَٕمنْمُ َأطْمَٞم٤م اًمٚمه

ئَْزرَ 
ِ
 .َوضَمده َوؿَمده اعْم

: أي، "َأطْمٞم٤َم اًمٚمهٞمَْؾ  "، رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم: أي، " إَِذا َدظَمَؾ اًمَْٕمنْمُ " : ’ىمقِل٤م

َنه اًمٜمهْقَم َأظُمق ، اًمّمًلة ذم سم٤مًمًٝمر اؾمتٖمرىمف ِٕ َٝمِرِه وِمٞمِف  ًَ ُف سمِ ًَ وم٠مطمٞم٤مه سم٤ِمًمٓمه٤مقَم٦ِم واطمٞمك َٟمْٗم

َنه اًْمَ٘م٤مِئَؿ إَِذا طمٞمّل سم٤مًمٞم٘مٔم٦م اطمٞمك ًمَ  ِٕ ٤مقًم٤م  ًَ ٞمِْؾ اشمِّ ٞمَْٚمُف سمَِحَٞم٤مشمِِف َوُهَق َٟمْحُق اعْمَْقِت َوَأَو٤موَمُف إمَِم اًمٚمه

ٌُقرِ  َُْمَقاِت وَمَتُٙمقَن سُمُٞمقشُمُٙمْؿ يَم٤مًْمُ٘م ْٕ َٓ شَمٜم٤َمُُمقا وَمَتُٙمقُٟمقا يَم٤م ٌُقًرا َأْي  َٓ دَمَْٕمُٚمقا سُمُٞمقشَمُٙمْؿ ىُم ، ىَمْقًمِِف 

ـُ َٟمٍْمٍ ، اًمٚمٞمؾ ذم ًمٚمّمًلة أي٘مٔمٝمؿ أي، "َوَأْيَ٘مَظ َأْهَٚمفُ " ُد سْم ُِمِذيُّ َوحُمَٛمه ْ ـْ  َوَرَوى اًمؽمِّ ُِم

ِلُّ  ـِ اًمٜمٌه ٤مٍم َيَدُع َأطَمًدا ملسو هيلع هللا ىلص طَمِدي٨ِم َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم ََلْ َيُٙم ُة َأيه ـْ َرَُمَْم٤مَن قَمنْمَ إَِذا سَمِ٘مَل ُِم

ٓه َأىَم٤مَُمفُ  ـْ َأْهٚمِِف ُيٓمِٞمُؼ اًْمِ٘مَٞم٤مَم إِ  ،(8)ُِم

                                                                                              

 (. 703خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مم رُمْم٤من ويمت٤مب اًمقشمر عمحٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي)ص:  (8)
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 سمٖمػم وي٠مُمرهؿ، اًمٜمقاومؾ قمٛمؾ قمغم أهٚمف ُيض أن ًمٚمرضمؾ أن اًمٗم٘مف "ُمـ: ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

 .(8)قمٚمٞمٝم٤م" وُيٛمٚمٝمؿ، اًمؼم أقمَّمل ُمـ اًمٗمرائض

ئَْزرَ  "، اًمٕم٤مدة قمغم زي٤مدة اًمٕم٤ٌمدة ذم ضمد: أي، " َوضَمده  ": وُمٕمٜمك
ِ
اًْمُٕمَٚمََّمُء  اظْمَتَٚمَػ ، "َوؿَمده اعْم

ئَْزرَ  ؿَمده  َُمْٕمٜمَك ذِم 
ِ
ضْمتَِٝم٤مدُ  ُهقَ  وَمِ٘مٞمَؾ  اعْم ِٓ ٤ٌَمَداِت  ذِم  ا هِ  ذِم ملسو هيلع هللا ىلص  قَم٤مَدشمِفِ  قَمغَم  ِزَي٤مَدةً  اًْمِٕم  َوَُمْٕمٜم٤َمهُ ، هَمػْمِ

٤ٌَمَداِت  ذِم  اًمتهِْمِٛمػمُ  َُْمرِ  ِِلََذا ؿَمَدْدُت  ُيَ٘م٤مُل  اًْمِٕم ْٕ ْرُت  َأْي  ُِمئَْزِري ا هْم٧ُم  ًَمفُ  شَمَِمٛمه  ُهقَ  َوىِمٞمَؾ  َوشَمَٗمره

ـِ  يمِٜم٤َمَي٦مٌ    اقْمتَِزالِ  قَم
ِ
٤مء ًَ ٤ٌَمَداِت  اًمٜمِّ  .ًمًِلؿِْمتَِٖم٤مِل سم٤ِمًْمِٕم

تَ  َأٟمهفُ  اِْلَِدي٨ِم  َهَذا وَمِٗمل   ًْ ـَ  ُيَزادَ  َأنْ  َح٥مُّ ُي ٤ٌَمَداِت  ُِم ََواظِمرِ  اًْمَٕمنْمِ  ذِم  اًْمِٕم ْٕ ـْ  ا  َرَُمَْم٤منَ  ُِم

٤ٌَمُب    َواؾْمتِْح
ِ
٤ٌَمَداِت  ًَمَٞم٤مًمِٞمفِ  إطِْمَٞم٤مء ٤م سم٤ِمًْمِٕم ٞمْؾِ  ىِمَٞم٤ممُ  ُيْٙمَرهُ  َأْصَح٤مسمِٜم٤َم ىَمْقُل  َوَأُمه  وَمَٛمْٕمٜم٤َمهُ  يُمٚمِّفِ  اًمٚمه

َوامُ  َٗمُ٘مقا َوِِلََذا َواًْمَٕمنْمِ  َوًَمٞمَْٚمَتلْمِ  ًَمٞمَْٚم٦مٍ  سمَِٙمَراَه٦مِ  َيُ٘مقًُمقا َوََلْ  قَمَٚمٞمْفِ  اًمده ٤ٌَمِب  قَمغَم  اشمه   اؾْمتِْح
ِ
 إطِْمٞم٤َمء

ـِ  ًَمٞمَْٚمَتِل  ئَْزرُ  َذًمَِؽ  َوهَمػْمِ  اًْمِٕمٞمَدْي
ِ
ٞمؿِ  سمَِٙمْنِ  َواعْم

ِ
َزارُ  َوُهقَ  َُمْٝمُٛمقزٌ  اعْم ُ  اْْلِ  .(7)َأقْمَٚمؿُ  َواَّلله

 .وُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م أن ومٞمٝم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، ْم٤منومْمؾ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُم-8

ًمٚمحّمقل ، ٓ  ؾمٞمَّم ذم اًمٚمٞمؾ، آضمتٝم٤مد واْليمث٤مر ُمـ ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ذم إي٤مم اًمٕمنم -7

 .قمغم اِلًٜم٤مت واًمرومٕم٦م ذم اًمدرضم٤مت

يم٤مًمّمًلة وىمراءة اًم٘مرآن ، اؾمتح٤ٌمب اقمتٙم٤مف اًمٕمنم إواظمر واْليمث٤مر ُمـ اًمٜمقاومؾ-7

 .واًمذيمر واًمدقم٤مء وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات

وي٠مُمرهؿ سمٖمػم اًمٗمرائض ُمـ أقمَّمل ، ُمـ وم٘مف اًمرضمؾ أن ُيض أهٚمف قمغم قمٛمؾ اًمٜمقاومؾ-0

 .ٓ ؾمٞمَّم ذم شمٚمؽ إي٤مم، اًمؼم

 .يٙمره آٟمِمٖم٤مل ذم هذه إي٤مم سمٖمػم اًمٕم٤ٌمدات-7

                                                                                              

 . (875/ 0) سمٓم٤مل ٓسمـ اًمٌخ٤مرى صحٞمح ذح (8)

 (. 725/ 0ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )، (30/ 4) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح (7)
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ـِ قُمَٛمَر ^ ىم٤مل  : قمـ اسْم
ِ
ََواظِمِر َيْٕمٜمِلملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ْٕ قَه٤م ذم اًْمَٕمنْمِ ا ًُ ًَمٞمَْٚم٦َم  اًْمَتِٛم

ٌِْع اًْمٌََقاىِمل ًه ـه قَمغَم اًم ٌَ  .اًْمَ٘مْدِر وَم٢ِمْن َوُٕمَػ َأطَمُديُمْؿ َأْو قَمَجَز وَمًلَ ُيْٖمَٚم

ـِ ُٟمَٗمٞمٍْؾ اًمَٕمَدِويُّ اعمٙمل اعمدين يم٤من : ُهق ـِ اخلَٓمه٤مِب سم ـُ قُمَٛمَر سم  سم
ِ
َُحـ قَمٌُْد اهلل أسُمق قَمٌِد اًمره

يقم أطمد وهق سمـ  ملسو هيلع هللا ىلصسمًٜم٦م َل يِمٝمد سمدًرا وقُمرض قمغم رؾمقل اهلل  ُمقًمده ىمٌؾ اًمقطمل

أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م ومٚمؿ َيزه وَل يره سمٚمغ صمؿ قمرض قمٚمٞمف يقم اخلٜمدق وهق اسمـ َخس قمنمة 

، وٓ يّمح، إٟمف أول ُمـ سم٤ميع يقُمئذ: َوىَم٤مَل سمٕمض أهؾ اًمًػم، وؿمٝمد اِلديٌٞم٦م، وم٠مضم٤مزه

 
ِ

حت٧م اًمِمجرة سمٞمٕم٦م اًمروقان َأسُمق ؾمٜم٤من سم٤مِلديٌٞم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصواًمّمحٞمح أن ُمـ سم٤ميع َرؾُمقل اَّلله

 .(8)إؾمدي

ـُ قُمَٛمَر اًْمَٗمتَْح : َوىَم٤مَل جُم٤َمِهدٌ  ـَ ؾَمٜم٦َمً ، َأْدَرَك اسْم ي ـُ قِمنْمِ ويم٤من ُمـ  -َيْٕمٜمِل وَمتَْح ُمٙم٦م -َوُهَق اسْم

وَل يِمتٖمؾ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمّمٗمراء وٓ سم٤مًمتٛمتع ، ص٤مِلل اًمّمح٤مسم٦م وىمرائٝمؿ وزه٤مدهؿ

وأيمثرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصإمم درهؿ ويم٤من ُمـ أيمثرهؿ شمتًٌٕم٤م ٔصم٤مر رؾمقل اهلل سم٤مًمٌٞمْم٤مء وٓ وؿ درمًه٤م 

ًٓ ِل٤م ـْ ضَم٤مسمٍِر ، اؾمتٕمَّم ٓه ىَمْد َُم٤مًَم٧ْم سمِِف  -َأْو َُم٤م َأْدَريْم٧ُم  -َُم٤م َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل ، ÷قَم َأطَمًدا إِ

ٟمَْٞم٤م َأْو َُم٤مَل هِب٤َم ـَ قُمَٛمرَ ، اًمدُّ  سْم
ِ

ٓه قَمٌَْد اَّلله  .(7)÷إِ

ٌِٞمِْٕملُّ وىَم٤مَل َأسُمق إؾِْمَح٤مَق  ًه ـَ قُمَٛمَر آَدمَ : اًم ٞمَّْمً ، َرَأْي٧ُم اسْم ًِ ٤مىَملْمِ ، ضَم ًه ، إَِزاُرُه إمَِم ٟمِّْمِػ اًم

 .َيُٓمْقُف 

ـِ  ُْحَ ـُ قَمٌِْد اًمره ـُ قُمَٛمَر َوُهَق ذِم اًمَٗمْْمِؾ ُِمثُْؾ َأسمِٞمْفِ : وىَم٤مَل َأسُمق ؾَمَٚمَٛم٦َم سم  .َُم٤مَت اسْم

                                                                                              

 (. 73(، وُمِم٤مهػم قمٚمَّمء إُمّم٤مر ٓسمـ طم٤ٌمن)ص: 780/ 7اٟمٔمر ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (8)

 (. 750/ 8طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ِٕب ٟمٕمٞمؿ) (7)
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٤م أو ُمٕمتٛمًرا أو هم٤مزًي٤م إٓ أن اقمتزل اًمٗمتـ وىمٕمد ذم اًمٌٞم٧م قمـ اًمٜم٤مس إٓ أن خيرج طم٤مضًم 

أدريمتف اعمٜمٞم٦م قمغم طم٤مًمتف شمٚمؽ سمٛمٙم٦م وهق طم٤مج ؾمٜم٦م صمًلث وؾمٌٕملم وهب٤م دومـ ريض اهلل 

 .(8)قمٜمف وقمـ وأسمٞمف وقمـ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م

) ـِ قُمَٛمَر ذِم )ُُمًٜمَِد سَمِ٘ملٍّ رِ : َوٓسْم َٗمَ٘م٤م ًمَ ، َأًْمَٗم٤مِن َوؾِم٧مُّ ُم٤مَئ٦ٍم َوصَمًلصَُمْقَن طَمِدْيث٤ًم سم٤ِمعمَُٙمره : ُف قَمغَم َواشمه

ٌَُخ٤مِريُّ . ُم٤مَئ٦ٍم َوصَمََّمٟمَِٞم٦ٍم َوؾِمتِّلْمَ طَمِدْيث٤مً  ٚمِؿٌ ، سم٠َِمطَمٍد َوصَمََّمٟملِْمَ طَمِدْيث٤مً : َواٟمَْٗمَرَد ًَمُف اًم ًْ سم٠َِمطَمٍد : َوُُم

 .(7)َوصَمًلصَملِْمَ 

ََواظِمِر َيْٕمٜمِل ًَمٞمَْٚم٦َم اًْمَ٘مْدرِ  ": ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ْٕ قَه٤م ذم اًمَْٕمنْمِ ا ًُ  شم٘مدر سمَّم اًم٘مدر ٞمٚم٦مًم ؾمٛمٞم٧م، "اًْمتَِٛم

ُل }: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم وأضم٤مل إرزاق ُمـ اًمًٜم٦م شمٚمؽ رم يٙمقن وُم٤م، إىمدار ُمـ ومٞمٝم٤م  شَمٜمَزه

وُح  اعْمًَلِئَٙم٦مُ  ِؿ سم٢ِِمْذنِ  وِمٞمَٝم٤م َواًمرُّ ـ َرهبِّ ، {طَمِٙمٞمؿٍ  َأُْمرٍ  يُمؾُّ  ُيْٗمَرُق  وِمٞمَٝم٤م}: وًم٘مقًمف، {َأُْمرٍ  يُمؾِّ  ُمِّ

 وُمًلئٙم٦م وطمٞمف ِلٛمٚم٦م ذًمؽ ُمـ أزًمف رم اهلل هىمدر ُم٤م إفمٝم٤مر - أقمٚمؿ واهلل - ذًمؽ وُمٕمٜمك

 ذًمؽ قمغم اًمداًم٦م أومٕم٤مًمف ُمـ ؿم٤مء ُم٤م إفمٝم٤مر أو، ووطمٞمف ِلؿ سمذًمؽ أُمره وٟمٗمقذ، ؾمَّمواشمف

 أول ٓ ويٙمقن يم٤من سمَّم وىمْم٤مؤه وإرزاق سم٤مٔضم٤مل قمٚمٛمف وؾم٤مسمؼ اهلل وإٓ وم٘مدر، قمٜمدهؿ

 َوَُم٤م}: ىم٤مل يمَّم نميػاًم واعمِحؾ، اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مدر ذات أي، اًم٘مدر سمٚمٞمٚم٦م ؾمَّمه٤م: وىمٞمؾ. ًمف

ـْ  ظَمػْمٌ  اًْمَ٘مْدرِ  اًْمَ٘مْدِر ًَمٞمَْٚم٦مُ  ًَمٞمَْٚم٦مُ  َُم٤م َأْدَراكَ   ًَمٞمَْٚم٦مٍ  ذِم  َأٟمَزًْمٜم٤َمهُ  إِٟمه٤م}: ىم٤مل ويمَّم، {ؿَمْٝمر َأًْمِػ  ُمِّ

٤ٌَمَريَم٦م  وهق، ودواُُمفُ  ظمػمه٤م وصم٤ٌمت اًمدٟمٞم٤م ؾمَّمء إمم ومٞمٝم٤م مجٚم٦م اًم٘مرآن ًمٜمزول هبذا ومًَّمه٤م{ ُمُّ

 .(7)اًمؼميم٦م يٕمٜمك

                                                                                              

/ 7(، و ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل)570/ 7اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم) (8)

 (. 73ـ طم٤ٌمن)ص: (، وُمِم٤مهػم قمٚمَّمء إُمّم٤مر ٓسم780

 (. 774/ 7ؾمػم أقمًلم اًمٜمًٌلء ًمٚمذهٌل) (7)

 (. 807/ 0إيمَّمل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض) (7)
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 :اظمتٚمػ اًمٕمّٚمَّمء ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وذم شمٕمٞمٜمٝم٤م وذم ُمٞم٘م٤مت رضم٤مئٝم٤م قمغم أىمقال قمدة

 وطَمضه ، رُمْم٤من قمغم طَمضه  ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمٙمـ، شُمْٕمَٚمؿُ  أهن٤م ٓ: ُمٜمٝم٤م واًمّّمحٞمح

 ويِمدّ  أهَٚمفُ  وُيقىمظ ًَمٞمَْٚمفُ  ومٞمٝم٤م ُُيْٞمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقُل  ويم٤من، إواظمر اًمٕمنم سم٤مًمتهْخِّمٞمصِ 

 .إََواظِمرِ  اًمَٕمنِم  ذم أهّن٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقُل  وصَدَق ، ُمئزره

َٚم٦مٌ  أهّن٤م قمغم َدًمِٞمٌؾ  اِلدي٨م وذم  .(8)سمٚمٞمٚم٦مٍ  خمّمقص٦م همػم ُمتٜم٘مِّ

 شمٕمٞملم ومٞمٝم٤م وًمٞمس، إواظمر اًمٕمنم ذم اًم٘مدر "ًمٞمٚم٦م: اًمقّه٤مب اًمَّمًمٙمل اًم٘م٤ميض قمٌد وىم٤مل

 يم٤من ُمـ): وروي، (إواظمر اًمٕمنم ذم اًمتٛمًقه٤م): ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف، قملم عمـ ظمًلوم٤مً . صم٤مسم٧م

 .اًمتٕمٞملم يٜمٗمل وهذا، (إواظمر اًمًٌع ذم ومٚمٞمتحره٤م ُمتحرُّي٤م

 ذم اًمتٛمًقه٤م): ًم٘مقًمف، زائٚم٦م إهن٤م ىم٤مل عمـ ظمًلوم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٛمقت ُمرشمٗمٕم٦م همػم سم٤مىمٞم٦م وهل

 .(7)اًمِمٕم٤مئر" يم٤ًمئر اْلؾمًلم ؿمٕم٤مئر ُمـ وٕهن٤م، وىم٧م يمؾ ومٕمؿ، (إواظمر اًمٕمنم

 :وظمًلص٦م اًم٘مقل

وأن أرضم٤مه٤م ذم اًمٚمٞم٤مزم إوشم٤مر ، وأهن٤م ُمتٜم٘مٚم٦م، ًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤منأن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم ا

 .وأن أرضمك إوشم٤مر هل ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ، ُمـ اًمٕمنم

 :وىمد ظمص اهلل شمٕم٤ممم هذه اًمٚمٞمٚم٦م سمٕمدة ظمّم٤مئص ُمٜمٝم٤م

 :أٟمزل اهلل ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة-8

 اًمٕمزة سمٞم٧م إمم اعمحٗمقظ قحاًمٚم ُمـ واطمدة مجٚم٦م اًم٘مرآن اهلل أٟمزل: وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل 

 رؾمقل قمغم ؾمٜم٦م وقمنميـ صمًلث ذم اًمقىم٤مئع سمح٥ًم ُمٗمّمًلً ٟمزل صمؿ، اًمدٟمٞم٤م اًمًَّمء ُمـ

 .(8)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                                                              

 . (723/ 0اعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (8)

 . (078/ 8اًمقّه٤مب اًمَّمًمٙمل ) ًمٕمٌداْلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلًلف  (7)
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 :وصٗمٝم٤م رسمٜم٤م سم٠مهن٤م ظمػٌم ُمـ أًمػ ؿمٝمر-7

ـْ  ظَمػْمٌ  اًْمَ٘مْدرِ  ًَمٞمَْٚم٦مُ }: وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف  [7: اًم٘مدر{ ]ؿَمْٝمرٍ  َأًْمِػ  ُِم

٤ٌَمَريَم٦مٍ  ًَمٞمَْٚم٦مٍ  ذِم  َأٟمَْزًْمٜم٤َمهُ  ٤مإِٟمه }: وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف، ووصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ُم٤ٌمريم٦م ـَ  يُمٜمه٤م إِٟمه٤م ُُم { ُُمٜمِْذِري

 [7: اًمدظم٤من]

 :ذيمر رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن اعمًلئٙم٦م شمتٜمزل سمٙمثرة ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م-7

 اعمًلئٙم٦م شمٜمزل يٙمثر: أي{ أُمر يمؾ ُمـ رهبؿ سم٢مذن ومٞمٝم٤م واًمروح اعمًلئٙم٦م شمٜمزل}: ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 قمٜمد يتٜمزًمقن يمَّم، واًمرُح٦م اًمؼميم٦م شمٜمزل ُمع يتٜمزًمقن عمًلئٙم٦موا، سمريمتٝم٤م ًمٙمثرة اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم

 شمٕمٔمٞمَّم سمّمدق اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م أضمٜمحتٝمؿ ويْمٕمقن، اًمذيمر سمحٚمؼ وُيٞمٓمقن اًم٘مرآن شمًلوة

 اخل٤مص قمغم قمٓمػ سم٤مب ُمـ ومٞمٙمقن ضمؼميؾ| ه٤مهٜم٤م سمف اعمراد: وم٘مٞمؾ اًمروح وأُم٤م. ًمف

 .(7)اعمًلئٙم٦م ُمـ رضب هؿ: وىمٞمؾ. اًمٕم٤مم

 :مٌ وصٗمٝم٤م رسمٜم٤م سم٠مهن٤م ؾمًل-0

 ٓ، ؾم٤معم٦م هل: ىم٤مل اسمـ يمثػم [7: اًم٘مدر{ ]اًْمَٗمْجرِ  َُمٓمَْٚمعِ  طَمتهك ِهَل  ؾَمًلَمٌ } : وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

 .(7)أذى ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ أو ؾمقءا ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ أن اًمِمٞمٓم٤من يًتٓمٞمع

 :أن اهلل يٖمٗمر عمـ ىم٤مُمٝم٤م إيَّمًٟم٤م واطمت٤ًمسًم٤م ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف-7

ـْ  ـِ ، ÷ُهَرْيَرةَ  َأِِب  قَم ِلِّ  قَم ـْ : َل ىَم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌه ٤مسًم٤م إِيََّمًٟم٤م اًمَ٘مْدرِ  ًَمٞمَْٚم٦مَ  ىَم٤ممَ  "َُم ًَ
 َُم٤م ًَمفُ  هُمِٗمرَ ، َواطْمتِ

مَ  ـْ  شَمَ٘مده  .(0)َذٟمٌِِْف" ُِم

                                                                                              

 (. 008/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم) (1)

 (. 000/ 4ػم)شمٗمًػم اسمـ يمث (7)

 . (000/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم) (7)

 (. 8508اًمٌخ٤مري) أظمرضمف (0)
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: وىمقًمف، وىمٞم٤مُمف صٞم٤مُمف قمغم، شمٕم٤ممم اهلل ُمـ وسم٤مًمثقاب سمٗمروف شمّمديً٘م٤م يريد، "إيَّمًٟم٤م": ىمقًمف

 وهذا ،اهلل وضمف سمّمٞم٤مُمف ويٜمقى، اهلل قمغم اًمثقاب ُيت٥ًم سمذًمؽ يريد، "اطمت٤ًمسًم٤م"

 وصدق آطمت٤ًمب ُمع إٓ شمت٘مٌؾ وٓ شمزيمق ٓ اًمّم٤مِل٦م إقمَّمل أن سملم دًمٞمؾ اِلدي٨م

 .(8)اًمٜمٞم٤مت

 :شمٓمٚمع اًمِمٛمس صٌٞمحتٝم٤م ٓ ؿمٕم٤مع ِل٤م-8

َٓ ؿُمَٕم٤مَع "ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقل رؾمقل اهلل  ْٛمُس ذِم َصٌِٞمَح٦ِم َيْقُِمَٝم٤م سَمٞمَْْم٤مَء  َوَأَُم٤مَرهُت٤َم َأْن شَمٓمُْٚمَع اًمِمه

 .(7)"َِل٤َم

 :يٓمٚمع اًم٘مٛمر ومٞمٝم٤م ُمثؾ ؿمؼ اجلٗمٜم٦م-7

ـْ    َرؾُمقلِ  قِمٜمْدَ  اًْمَ٘مْدرِ  ًَمٞمَْٚم٦مَ  شَمَذايَمْرَٟم٤م: ىَم٤مَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِِب  قَم
ِ
ُٙمؿْ : وَمَ٘م٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َيْذيُمرُ  "َأيُّ

 .(7)"؟ ضَمْٗمٜم٦َمٍ  ؿِمؼِّ  ُِمثُْؾ  َوُهقَ ، اًْمَ٘مَٛمرُ  ـَمَٚمعَ  طِملمَ 

 :شمٙمقن ًمٞمٚم٦م ُمٕمتدًم٦م ٓ طم٤مرة وٓ سم٤مردة-7

ـْ  ـِ  ٤مسمِرِ ضَم  قَم  صُمؿه ، اًْمَ٘مْدرِ  ًَمٞمَْٚم٦مَ  ُأِري٧ُم  يُمٜم٧ُْم  إيِنِّ ": ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ÷ اَّلله  قَمٌْد سْم

ٞمُتَٝم٤م ًِّ ََواظِمرِ  اًْمَٕمنْمِ  ذِم  َوِهَل  ُٟم ْٕ ـْ  ا ةٌ  َٓ ، سَمٚمَْج٦مٌ ، ـَمٚمَْ٘م٦مٌ  ًَمٞمَْٚم٦مٌ  َوِهَل ، ًَمٞمَْٚمتَِٝم٤م ُِم َٓ ، طَم٤مره  َو

 .(0)"سَم٤مِرَدةٌ 

 :ٜمجؿٓ يرُمك ومٞمٝم٤م سم-0

                                                                                              

 (. 78/ 0ٓسمـ سمٓم٤مل ) اًمٌخ٤مريذح صحٞمح  (8)

 ÷. (، ُمـ طمدي٨م أِب سمـ يمٕم٥م835أظمرضمف ُمًٚمؿ) (7)

 (. 777أظمرضمف ُمًٚمؿ) (7)

حٞمح (، وصححف إًم٤ٌمين ذم ص7407(، واًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده)7850أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ) (0)

 (. 7037اجل٤مُمع اًمّمٖمػم)
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ـْ  ـِ  َواصمَِٚم٦مَ  قَم ؾَْمَ٘معِ  سْم ْٕ ـْ ، ÷ا   َرؾُمقلِ  قَم

ِ
ةٌ  َٓ  سَمَٚمَج٦مٌ  اًْمَ٘مْدرِ  "ًَمٞمَْٚم٦مُ : ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله َٓ  طَم٤مره  َو

َٓ ، سَم٤مِرَدةٌ  َٓ  وِمٞمَٝم٤م ؾَمَح٤مٌب  َو َٓ  َُمَٓمرٌ  َو َٓ ، ِريٌح  َو  .(8)سمِٜمَْجٍؿ" وِمٞمَٝم٤م ُيْرَُمك َو

٤َم}: قَمًلََُم٤مهِت٤َم ذِم  ُرِوَي  َوىَمدْ  ٦مُ  َٓ  ؾَم٤ميمِٜم٦َمٌ  َوِهَل { ُُمٜمػَِمةٌ  سمٚمج٦م ٞمَْٚم٦مٌ ًمَ  َأهنه َٓ  اِْلَرِّ  ىَمِقيه ٦مُ  َو دِ  ىَمِقيه  اًْمؼَمْ

ُ  َيْٙمِِمُٗمَٝم٤م َوىَمدْ  ٌَْٕمضِ  اَّلله
ٜم٤َممِ  ذِم  اًمٜمه٤مسِ  ًمِ ى. اًْمَٞمَ٘مَٔم٦مِ  َأوْ  اعْمَ ـْ  َيَرى َأوْ  َأٟمَْقاَرَه٤م وَمػَمَ  ًَمفُ  َيُ٘مقُل  َُم

ـْ  ىَمٚمٌِْفِ  قَمغَم  ُح ُيْٗمتَ  َوىَمدْ  اًْمَ٘مْدرِ  ًَمٞمَْٚم٦مُ  َهِذهِ  ُ  َُم٤م اعْمَُِم٤مَهَدةِ  ُِم ٌَلمه َُْمرُ  سمِفِ  َيتَ ْٕ ُ . ا  .(7)َأقْمَٚمؿُ  شَمَٕم٤ممَم  َوَاَّلله

َتَح٥مُّ  ًْ ـْ  َوُي َ
ِ

 أوضم٥م سمَّم ي٘ملم وصح٦م ٟمٞم٦م سم٢مظمًلص ويدقمق، َيْٙمُتَٛمَٝم٤م َأنْ  اًْمَ٘مْدرِ  ًَمٞمَْٚم٦مَ  َرَأى عم

ـْ  ـٍ  ُِم ـْ  ُرِوَي  وَمَ٘مدْ  َوآظِمَرشمِفِ ، ِديٜمِفِ ًمِ  ُدقَم٤مِئفِ  َأيْمَثرُ  َوَيُٙمقنُ ، َوُدٟمَْٞم٤م ِدي ٤َم ’قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم : ىَم٤مًَم٧ْم  َأهنه

  َرؾُمقَل  َي٤م
ِ

٠َمزِم : وَمَ٘م٤مَل ؟ َأْدقُمق سمََِّمَذا اًْمَ٘مْدرِ  ًَمٞمَْٚم٦مَ  َرَأْي٧ُم  إِنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله ًْ َ  شَم ٟمَْٞم٤م ذِم  اًْمَٕم٤موِمَٞم٦مَ  اَّلله  اًمدُّ

ظِمَرةِ  ْٔ  .(7)َوا

ٌِْع اًْمٌََقاىمِلوَم٢ِمْن َوُٕمَػ َأطَمُديُمْؿ َأْو قمَ  ": ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ًه ـه قَمغَم اًم ذم  ملسو هيلع هللا ىلص ذيمر اًمٜمٌل، "َجَز وَمًلَ ُيْٖمَٚمٌَ

ََواظِمرِ  اًْمَٕمنْمِ  سمٕمض إطم٤مدي٨م ُم٤م يدل قمغم ؿمدة حتري ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذِم  ْٕ َتَٛمُؾ ، ا  َأنْ  وُُيْ

ًٓ  َيُٙمقنَ  ٤َم قَمٚمِؿَ  َأوه ََواظِمرِ  اًْمَٕمنْمِ  ذِم  َأهنه ْٕ َ  ُأقْمٚمِؿَ  صُمؿه ، سمِفِ  وَم٠َمظْمؼَمَ  ا ٌْعِ  ذِم  ٤مَأهنه ًه ََواظِمرِ  اًم ْٕ  وَم٠َمظْمؼَمَ  ا

َتَٛمُؾ  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  سمِفِ  ُْمٜم٤َم َُم٤م َوُُيْ ًٓ  ىَمده ََواظِمرِ  اًْمَٕمنْمِ  قَمغَم  طَمضه  َأٟمهفُ  َأوه ْٕ ـْ  ا ةِ  سَمْٕمُض  ًَمفُ  َُم  اًْمُ٘مقه

ٌْعِ  قَمغَم  َوطَمضه  ًه ََواظِمرِ  اًم ْٕ ـْ  ا ُ ، اًْمَٕمنْمِ  مَجِٞمعِ  ىمَِٞم٤ممِ  قَمغَم  َيْ٘مِدرْ  ََلْ  َُم  .(0)َأقْمَٚمؿُ  َوَاَّلله

 .وقِمٔمؿ صمقاهب٤م، ذم اِلدي٨م دًمٞمؾ قمغم قمٔمٞمؿ ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر-8

                                                                                              

 (. 7037) اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح(875أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم) (8)

 . (742/ 77)ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمٗمت٤موى جمٛمقع (7)

ـٌ  طَمِدي٨ٌم  (، وىم٤مل: َهَذا7787. واِلدي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي)(040/ 7)ًمٚمَّموردي اًمٙمٌػم اِل٤موي (7) ًَ  طَم

 َصِحٞمٌح. 

 (. 44/ 7اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٢م ِٕب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل) (0)



 

 

 

 89 

 
 .ًمٞمس ِل٤م شمٕمٞملم صم٤مسم٧ماًم٘مدر ًمٞمٚم٦م -7

 .وٓ يِمؽمط فمٝمقر يمؾ هذه اًمٕمًلُم٤مت، هٜم٤مك قمًلُم٤مت صم٤مسمت٦م شمدل قمغم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر-7

حرص قمغم ىمٞم٤مم اًمًٌع ومٚمٞم، ُمـ قمجز قمـ ىمٞم٤مم اًمٕمنم ًمٞم٤مزم إظمػمة ُمـ رُمْم٤من-0

 .اًمٌقاىمل ُمٜمٝم٤م

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة   ÷ قَم
ِ
ٌَٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل ٤َم اًمٜمه٤مُس ىَمْد وُمرَض قَمَٚمٞمُْٙمْؿ اِْل٩َمه ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ظَمَٓم وَمَ٘م٤مَل َأُّيُّ

َٙم٧َم طَمتهك ىَم٤مَِل٤َم صَمًلَصًم٤م وَم٘مَ  ًَ  وَم
ِ
قا وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ َأيُمؾه قَم٤مٍم َي٤م َرؾُمقَل اهلل  وَمُحجُّ

ِ
ملسو هيلع هللا ىلص ٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ـْ يَم٤مَن ىَمٌْٚمَ  ََّم َهَٚمَؽ َُم ٧ٌَْم َوًَمََّم اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ صُمؿه ىَم٤مَل َذُرويِن َُم٤م شَمَريْمُتُٙمْؿ وَم٢ِمٟمه ُٙمْؿ ًَمْق ىُمٚم٧ُْم َٟمَٕمْؿ ًَمَقضَم

 وَم٠مشُْمقا ُِمٜمْفُ 
ٍ
ء َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ َوإَِذا  سمَِٙمثَْرِة ؾُم١َماِِلِْؿ َواظْمتًِلَوِمِٝمْؿ قَمغَم َأٟمٌَِْٞم٤مِئِٝمْؿ وَم٢ِمَذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمٌَِمْ

 وَمَدقُمقهُ 
ٍ
ء ـْ َرْ  .هَنَٞمُْتُٙمْؿ قَم

قا" : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ٤َم اًمٜمه٤مُس ىَمْد وُمرَض قَمَٚمٞمُْٙمْؿ اِْل٩َمه وَمُحجُّ وهذا دًمٞمؾ واوح ذم ، "وَمَ٘م٤مَل َأُّيُّ

 }: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف، إصم٤ٌمت ومريْم٦م اِل٩م قمغم اعمًتٓمٞمع
ِ

ه
ِ

 َُمـ ٧ِم اًْمٌَٞمْ  طِم٩مُّ  اًمٜمه٤مسِ  قَمغَم  َوَّلل

 قَمغَم  اِْلؾْمًلَمُ  سُمٜمَِل  ": ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل÷ وُمثٚمف طمدي٨م اسمـ قمٛمر، {ؾَمٌِٞمًلً إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ 

. اًمٌٞم٧م سمَ٘مّْمد ه٤مهٜم٤م وظمصه ، وهمػمه اًمَ٘مّْمدُ : اًمٚمُّٖم٦م ذم وهق، (8)"اِل٩َمه  -ذيمر ُمٜمٝم٤م-ََخْسٍ 

َٞم٤مِت  سمٌٕمض اًمتهًِٛمَٞم٦مِ  وهق ُمـ سم٤مب ختّمٞمص  ُمـ إمم اًم٘مّمد رةهق يمث: وىم٤مل اخلٚمٞمؾ، اعمًٛمه

 .(7)يٕمٔمؿ

                                                                                              

 (. 70(، وُمًٚمؿ)4أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 (. 7/5، واٟمٔمر اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ)(738/ 0اعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ٓسمـ اًمٕمرِب) (7)
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 زُمـ ذم خمّمقصٍ  حمؾ إمم خمّمقصٍ  ؿمخصٍ  ُمـ خمّمقٌص  ىمّمدٌ : اًمنمع ذم وهق

 .(8)خمّمقصٍ  وضمف قمغم خمّمقصٍ 

 :اِل٩م وضمقب ذوط

، واِلري٦م، واًمٌٚمقغ، واًمٕم٘مؾ، اْلؾمًلم: يكم ُم٤م واًمٕمٛمرة اِل٩م ًمقضمقب يِمؽمط

 .(7)وآؾمتٓم٤مقم٦م

. اْلوم٤مو٦م ـمقاف ويًٛمك، ًمزي٤مرةا وـمقاف6 اْلطمرام: أرسمٕم٦م ومٝمل اِل٩م أريم٤من وأُم٤م

 سمٓمؾ ُمٜمٝم٤م واطمد ٟم٘مص ًمق إريم٤من وهذه، سمٕمروم٦م واًمقىمقف، واعمروة اًمّمٗم٤م سملم واًمًٕمل

، وم٘مط مه٤م اًمقىمقف سمٕمروم٦م ريمٜملم ًمف إن: اِلٜمٗمٞم٦م وىم٤مل، إئٛم٦م ُمـ صمًلصم٦م سم٤مشمٗم٤مق، اِل٩م

 .(7)اًمزي٤مرة قمغم شمٗمّمٞمؾ ذم ذًمؽ وـمقاف

 اًمُٕمْٛمَرةِ  إمَِم  "اًمُٕمْٛمَرةُ : اًمديـ يمَّم ىم٤مل اًمٜمٌل واِل٩م ُمـ أومْمؾ إقمَّمل وًمف ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم

٤مَرةٌ  ورُ  َواِل٩َمُّ ، سَمٞمْٜمَُٝمََّم  ًمََِّم  يَمٗمه ٓه  ضَمَزاءٌ  ًَمفُ  ًَمٞمَْس  اعَمؼْمُ  .(0)اجلَٜمه٦ُم" إِ

 ": ىمقًمف
ِ
ـُ ، "وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ َأيُمؾه قَم٤مٍم َي٤م َرؾُمقَل اهلل ىَْمَرُع سمْ ْٕ ٤مِئُؾ ُهَق ا ًه ضُمُؾ اًم َهَذا اًمره

َواَي٦مِ  ÷طَم٤مسمِسٍ  ٌَٞمهٜم٤ًم ذِم هَمػْمِ َهِذِه اًمرِّ  .يَمَذا ضَم٤مَء ُُم

َٓ طُمْٙمَؿ ىَمٌَْؾ ، "َذُرويِن َُم٤م شَمَريْمتُُٙمؿْ ": ملسو هيلع هللا ىلصىَمْقًُمُف   ُف  َْصَؾ قَمَدُم اًْمُقضُمقِب َوَأٟمه ْٕ َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأنه ا

ُُصقًمِٞمِّلَم ًمِ٘مَ  ْٕ ِ٘مل ا ِحٞمُح قِمٜمَْد حُمَ٘مِّ ِع َوَهَذا ُهَق اًمّمه ْ سملِمَ  يُمٜمه٤م َوَُم٤م}: ْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم ُوُروِد اًمنمه  ُُمَٕمذِّ

ًٓ  َٟمٌَْٕم٨َم  طَمتهك  .[87: اْلهاء{ ]َرؾُمق

                                                                                              

 . (5/ 2)ٓسمـ اعمٚم٘مـ إطمٙم٤مم قمٛمدة سمٗمقائد اْلقمًلم (8)

 

 (. 777/ 7واٟمٔمر ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اْلؾمًلُمل) (7)

 . (733/ 8اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ًمٕمٌداًمرُحـ اجلزيري) (7)

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة 073(، وُمًٚمؿ)8337أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)  ÷. (. قَم
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 وَم٠مشُْمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمتََٓمْٕمتُؿْ  ": ملسو هيلع هللا ىلصىَمْقًُمُف و 

ٍ
ء ٦ِم ، "وَم٢ِمَذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمٌَِمْ ؾْمًلَِم اعْمُِٝمٛمه ـْ ىَمَقاقِمِد اْْلِ َهَذا ُِم

تِل ُأقْمٓمِ  ـْ ضَمَقاُِمِع اًْمَٙمٚمِِؿ اًمه ًلَِة ملسو هيلع هللا ىلص َٞمَٝم٤م َوُِم طَْمَٙم٤مِم يَم٤مًمّمه ْٕ ـَ ا َٓ ُُيََْم ُِم ويدظمؾ ومٞمٝم٤م َُم٤م 

ـْ  ٤ٌَمىِمل َوإَِذا قَمَجَز قَم وـمَِٝم٤م َأشَمك سم٤ِمًْم ـْ سَمْٕمِض َأْريَم٤مهِن٤َم َأْو سَمْٕمِض ُذُ سم٠َِمٟمَْقاقِمَٝم٤م وَم٢ِمَذا قَمَجَز قَم

ـَ َوإَِذا َوضَم  َؾ اعْمُْٛمِٙم ًَ ِؾ هَم ًْ  َأِو اًْمُٖم
ِ
 اًْمُقُوقء

ِ
 سَمْٕمِض َأقْمَْم٤مء

ِ
ـَ اًْمََّمء َد سَمْٕمَض َُم٤م َيْٙمِٗمٞمِف ُِم

٧ٌَْم إزاًم٦م ُمٜمٙمرات أو ومٓمرة مج٤مقم٦م ُمـ  ـَ َوإَِذا َوضَم ِؾ اًمٜمهَج٤مؾَم٦ِم وَمَٕمَؾ اعْمُْٛمِٙم ًْ ًمَِٓمَٝم٤مَرشمِِف َأْو ًمَِٖم

ؽُمُ  ًْ ـَ َوإَِذا َوضَمَد َُم٤م َي ٌَْٕمُض وَمَٕمَؾ اعْمُْٛمِٙم سَمْٕمَض  شَمٚمَْزُُمُف َٟمَٗمَ٘مُتُٝمْؿ َأْو َٟمْحُق َذًمَِؽ َوَأُْمَٙمٜمَُف اًْم

ٍة َوِهَل َُمِْمُٝمقَرٌة ذِم  ٤ٌَمُه َهَذا هَمػْمُ ُُمٜمَْحٍِمَ ـِ َوَأؿْم ٦ِم َأشَمك سم٤ِمعْمُْٛمِٙم قَمْقَرشمِِف َأْو طَمِٗمَظ سَمْٕمَض اًْمَٗم٤محِتَ

 شَمَٕم٤ممَم ، َواعْمَْ٘مُّمقُد اًمتهٜمٌِْٞمُف قَمغَم َأْصِؾ َذًمَِؽ ، يُمُت٥ِم اًْمِٗمْ٘مفِ 
ِ

: َوَهَذا اِْلَِدي٨ُم ُُمَقاوِمٌؼ ًمَِ٘مْقِل اَّلله

َ  وَم٤مشمهُ٘مقا} ٤م ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم ، [82: اًمتٖم٤مسمـ{]اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م اَّلله َ  اشمهُ٘مقا} : َوَأُمه  آل{ ]شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼه  اَّلله

٤م[ وَمِٗمٞمَٝم٤م َُمْذَه٤ٌَمِن 807: قمٛمران قظَم٦ٌم سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم : َأطَمُدمُهَ ًُ ٤َم َُمٜمْ َ َُم٤م : َأهنه ُ٘مقا اَّلله }وَم٤مشمه

قظَم٦ًم : ٤ميِن َواًمثه ، اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ{ ًُ ٧ْم َُمٜمْ ًَ ٤َم ًَمٞمْ ُ٘مقَن َأهنه َقاُب َوسمِِف ضَمَزَم اعْمَُح٘مِّ ِحٞمُح َأِو اًمّمه َوُهَق اًمّمه

َ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ{: سَمْؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم  ُ٘مقا اَّلله ٌة َِل٤َم َوُُمٌَٞمِّٜم٦ٌَم ًمِٚمُْٛمَراِد هِب٤َم ىَم٤مًُمقا َوطَمؼه شُمَ٘م٤مشمِِف ، }وَم٤مشمه َ ُُمَٗمنِّ

َتَٓم٤معِ ُهَق اُْمتَِث٤مُل  ًْ ُ ٓه سم٤ِمعْم ُ شَمَٕم٤ممَم ، َأُْمِرِه َواضْمتِٜم٤َمُب هَنْٞمِِف َوََلْ َي٠مُُْمْر ؾُمٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم إِ َٓ }: ىَم٤مَل اَّلله

ٓه ُوؾْمَٕمَٝم٤م  ٤م إِ ًً ُ َٟمْٗم ـِ ُمـ طمرج }: َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم ، {ُيَٙمٚمُِّػ اَّلله ي  {َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم اًمدِّ

ُ َأقْمَٚمؿُ   .َواَّلله

٤م ىَمْقًُمُف    وَمَدقُمقهُ ": ملسو هيلع هللا ىلصَوَأُمه
ٍ
ء ـْ َرْ وَمُٝمَق قَمغَم إـِمًْلَىِمِف وَم٢ِمْن ُوضِمَد قُمْذٌر ُيٌِٞمُحُف ، " َواَذا هَنَٞمْتُُٙمْؿ قَم

ِظ سمَِٙمٚمَِٛم٦ِم اًْمُٙمْٗمِر إِذَ  يْمَراِه َأَو اًمتهَٚمٗمُّ ِب اخْلَْٛمِر قِمٜمَْد اْْلِ وَرِة َأْو ُذْ ُ ٞمَْت٦ِم قِمٜمَْد اًميه َه ا ُأيْمرِ يَم٠َميْمِؾ اعْمَ

ُ َأقْمَٚمؿُ   .َوَٟمْحِق َذًمَِؽ وَمَٝمَذا ًَمٞمَْس َُمٜمِْٝمٞم٤ًّم قَمٜمُْف ذِم َهَذا اِْل٤َمِل َواَّلله
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ٓه ُمرة واطمدة سم٠مصؾ اًمنمع وىمد دم٥م   َٓ ََي٥ُِم ذِم اًْمُٕمُٛمِر إِ ٦ُم قَمغَم َأنه اِْل٩َمه  ُُمه ْٕ َوَأمْجََٕم٧ِم ا

ـْ ِزَي٤مَدٌة سم٤ِمًمٜمهْذِر َويَمَذا إَِذا َأَراَد ُدظُمقَل اِْلَ  َر يَمِزَي٤مَرٍة َودِم٤َمَرٍة قَمغَم َُمْذَه٥ِم َُم َٓ شُمَٙمره َرِم ِِل٤َمضَم٦ٍم 

طْمَراَم ًمَِذًمَِؽ سمَِح٩مٍّ َأْو قُمْٛمَرةٍ   .(8)واهلل أقمٚمؿ َأْوضَم٥َم اْْلِ

 .صمٌقت ومريْم٦م اِل٩م قمغم اعمًتٓمٞمع ووضمقهب٤م-8

َْصُؾ  -7 ْٕ َٓ طُمْٙمَؿ ىمَ  ا ُف  عِ قَمَدُم اًْمُقضُمقِب َوَأٟمه ْ  .ٌَْؾ ُوُروِد اًمنمه

ٓه ُمرة واطمدة سم٠مصؾ اًمنمع اِْل٩َمُّ  -7  .َٓ ََي٥ُِم ذِم اًْمُٕمُٛمِر إِ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  ِلِّ ÷ قَم ـْ اًمٜمٌه ٤مومُِر ملسو هيلع هللا ىلص قَم ًَ ظِمِر شُم ْٔ  َواًْمَٞمْقِم ا
ِ
ـُ سم٤ِمَّلل ُْمَرَأٍة شُم١ْمُِم ِٓ َٓ َُيِؾُّ  ىَم٤مَل 

ٓه َُمَع ذِ  ػَمَة َيْقٍم إِ ًِ  .ي حَمَْرمٍ َُم

ظِمرِ ": ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ْٔ  َواًْمٞمَْقِم ا
ِ
ـُ سم٤ِمَّلل ُْمَرَأةٍ شُم١ْمُِم ِٓ  سم٤مًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وؾمٛمك، ". . . َٓ َُيِؾُّ 

ٓه  يقم ي٘م٤مل وٓ، سمٕمده ًمٞمؾ ٓ ٕٟمف، أظمر  اًمذي هق اعم١مُمـ واعمٕمٜمك أن، ًمٞمؾ شم٘مدُمف ًمَّم إ

 سم٤مب ُمـ ذًمؽ يٙمقن أو أطمٙم٤مُمف رويًتثٛم ذقمٜم٤م حمرُم٤مت قمـ ويٜمزضمر ٕطمٙم٤مُمٜم٤م يٜم٘م٤مد

 سم٤مهلل ي١مُمـ سمٛمـ يٚمٞمؼ ٓ قمٜمف اعمٜمٝمك هذا اؾمتحًلل أن ُم٘متْم٤مه وأن واِْلِل٤مب اًمتٝمٞمٞم٩م

 وظمٓم٤مب، اعمٕمٜمك هذا ُيّمؾ َل ُمٓمٚم٘م٤مً  ٕطمد ُيؾ ٓ ىمٞمؾ ًمق طمتك يٜم٤مومٞمف سمؾ، أظمر واًمٞمقم

  َوقَمغَم }: شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف اًمٌٞم٤من قمٚمَّمء قمٜمد ُمٕمٚمقم اًمتٝمٞمٞم٩م
ِ

ُٚمقاوَمَتقَ  اَّلله  .{ ُُم١ْمُِمٜملِمَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  يمه

ٌهف  طمدوده ُمع واًمقىمقف اًمنمع سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٛمؾ قمغم سمذًمؽ اِْليَّمن سمقصػ ملسو هيلع هللا ىلص أيْم٤مً  وٟم

 َي٤مزي رسمه٤مً  ًمف أن قمٚمؿ ُمـ وم٢من همػم ٓ اِْليَّمن، هق إٟمَّم ذًمؽ قمغم اِل٤مُمؾ وأن، وسم٤مـمٜم٤مً  فم٤مهراً 

 .(8)اعمٓمٚمقب هق وذًمؽ، اعمٜمٝمل وشمرك اعم٠مُمقر سمٗمٕمؾ اًمتٕمٌد قمغم ذًمؽ، ُحٚمف ويٕم٤مشم٥م

                                                                                              

 (. 725/ 8اظمتًلف إئٛم٦م اًمٕمٚمَّمء ٓسمـ هٌػمة)، و(808/ 5ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (8)
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ػَمَة َيْقمٍ  ": ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ًِ ٤مومُِر َُم ًَ  :ىمد روى هذا اِلدي٨م ذم اًمّمحٞمح قمغم أوضمف، "شُم

٤موِمرُ  َٓ  ": وُمٜمٝم٤م. (7)"أي٤مم صمًلصم٦م ُمًػمة": وُمٜمٝم٤م. (7)"ًمٞمٚم٦م ُمًػمة": ُمٜمٝم٤م ًَ ٓه  سَمِريًدا اُْمَرَأة شُم  إِ

 .يقم ٟمّمػ: واًمؼميد. (0)حَمَْرٍم " ُذو َوَُمَٕمَٝم٤م

 .سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ يدل اًمٜمٝمل ًمٕمدد ُمٕملم قمغم إسم٤مطم٦م ُم٤م ؾمقاه: ٚمٕمدد ذم هذا اِلدي٨موٓ ُمٗمٝمقم ًم

ظْمتًِلَِف اًمتهْ٘مِٞمٞمَداِت ": ىم٤مل اسمـ طمجر ِٓ ٤ٌَمِب سم٤ِمعْمُٓمَْٚمِؼ   ذِم َهَذا اًْم
ِ
، َوىَمْد قَمِٛمَؾ َأيْمَثُر اًْمُٕمَٚمََّمء

ـَ اًمتهْحِديِد فَم٤مِهَرُه سَمْؾ : َوىَم٤مَل اًمٜمهَقِويُّ  ْرَأُة َُمٜمِْٝمٞمه٦ٌم قَمٜمُْف  ًَمٞمَْس اعْمَُراُد ُِم يُمؾُّ َُم٤م ُيًٛمك ؾمٗمر وَم٤معْمَ

ـْ َأُْمٍر َواىِمٍع وَمًلَ ُيْٕمَٛمُؾ سمَِٛمْٗمُٝمقُِمفِ  ٓه سم٤ِمعْمَْحَرِم َوإِٟمهََّم َوىَمَع اًمتهْحِديُد قَم َوىَمَع : َوىَم٤مَل اسمـ اعْمُٜمػِمِ ، إِ

٤مِئٚملِمَ  ًه ٥ِم اًم ًَ ـَ سمَِح
ظْمتًِلَُف ذِم َُمَقاـمِ ِٓ  .(7)"ا

"  ٓ" : وم٘م٤مل حمرم همػم ُمـ صمًلصًم٤م شم٤ًمومر اعمرأة قمـ ؾُمئؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل "ويم٠من: وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

 واطمد يمؾ وم٠مدى"  ٓ" : وم٘م٤مل  ويقًُم٤م"  ٓ" : وم٘م٤مل حمرم همػم ُمـ يقُملم شم٤ًمومر قمٜمٝم٤م وؾمئؾ

 .(2)اًمتقومٞمؼ" وسم٤مهلل، ًمٚمًٗمر طمًدا إقمداد هذه ُمـ قمدد يٙمقن وٓ، طمٗمظ ُم٤م ُمٜمٝمؿ

ىََمؾِّ  حَتِْديدٌ  يُمٚمِّفِ  َهَذا ذِم  "َوًَمٞمَْس : وىم٤مل اًمٜمقوي َٗمرِ  اؾْمؿُ  قَمَٚمٞمْفِ  َيَ٘معُ  َُم٤م ِٕ ًه  حَتِْديدَ ملسو هيلع هللا ىلص  ُيِردْ  َوََلْ  اًم

ك َُم٤م َأىَمؾِّ  ٛمه ًَ ك َُم٤م يُمؾه  َأنه  وَم٤مِْل٤َمِصُؾ  ؾَمَٗمًرا ُي ٛمه ًَ ْرَأةُ  قَمٜمْفُ  شُمٜمَْٝمك ؾَمَٗمًرا ُي  حَمَْرمٍ  َأوْ  َزْوٍج  سمَِٖمػْمِ  اعْمَ

٤ممٍ  صَمًلصََم٦مَ  يَم٤منَ  ؾَمَقاءٌ  ٌه٤مسٍ  سمـ ًمرواي٦م ذًمؽ همػم أو سمريدا أو يقُم٤م أو َيْقَُملْمِ  وْ أَ  َأيه ، اعْمُٓمَْٚمَ٘م٦مِ  قَم

 .(3)ؾمٗمرًا" يًٛمك ُم٤م مجٞمع شمتٜم٤مول اعمٓمٚم٘م٦م واًمرواي٦م

                                                                                              

 (. 37/ 2اْلقمًلم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم ٓسمـ اعمٚم٘مـ) (8)

 (. 085أظمرضمف ُمًٚمؿ) (7)

 (. 4707أظمرضمف أُحد) (7)

 (. 7772أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف) (0)

 (. 807/ 5ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )(، و37/ 0ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (7)

 . (855/ 7) ًمٚمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى اًمًٜمـ (2)

 . (32/ 2)ٚم٘مـٓسمـ اعم إطمٙم٤مم قمٛمدة سمٗمقائد ، واْلقمًلم(807/ 5ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )اٟمٔمر  (3)
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ٓه َُمَع ذِي حَمَْرمٍ ": ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف  اِل٩م همػم ذم خترج ًمٚمٛمرأة أن ًمٞمس أٟمف قمغم اًمٕمٚمَّمء اشمٗمؼ، "إِ

 هت٤مضمر أن قمٚمٞمٝم٤م أن قمغم وم٤مشمٗم٘مقا، ِلربا دار ُمـ ِلجرة إٓ، حمرم ذي ُمع إٓ، واًمٕمٛمرة

 سمخًلف، اْلىم٤مُم٦م ُمـ وديٜمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م قمغم ختِمك أهن٤م وهق، ٓئح واًمٗمرق، حمرم سمٖمػم ُمٜمٝم٤م

 اِلدي٨م اًم٤ٌمضمل وظمص؟ اًمؽماظمل قمغم أو، اًمٗمقر قمغم هق هؾ أٟمف ُمع اِل٩م شم٠مظمػم

 .(8)ٓىمٓم٦م ؾم٤مىمٓم٦م وًمٙمؾ، اًمٓمٛمع ُمٔمٜم٦م اعمرأة سم٠من قمٚمٞمف وُرد، سم٤مًمِم٤مسمه٦م

: 

ـْ حَتُْرُم قَمَٚمٞمِْف قَمغَم اًمته٠مسْمِٞمدِ ، اعْمَْحَرُم َزْوضُمَٝم٤م": ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  ٥ٌٍَم ُُم٤ٌَمٍح ، َأْو َُم ٥ٍم َأْو ؾَم ًَ ، سمِٜمَ

٥ٍم َأْو ِرَو٤معٍ  ًَ ـْ َٟم  .(7)"يَم٠َمسمِٞمَٝم٤م َواسْمٜمَِٝم٤م َوَأظِمٞمَٝم٤م ُِم

طُ    .قَم٤مىِمًلً ًمًِٖم٤مسَم٤م َيُٙمقنَ  َأنْ  اعْمَْحَرمِ  ذِم  َوُيِْمؽَمَ

َُْحَدَ  ىِمٞمَؾ  ٌِلُّ  وَمَٞمُٙمقنُ : ِٕ َتٚمِؿَ  طَمتهك، َٓ : ىَم٤مَل ؟ حَمَْرًُم٤م اًمّمه َٟمهفُ 6 َُيْ فِ  َيُ٘مقمُ  َٓ  ِٕ ًِ  وَمَٙمٞمَْػ ، سمِٜمَْٗم

ُرُج  َنه  َوَذًمَِؽ . اُْمَرَأةٍ  َُمعَ  خَيْ ْرَأةِ  طِمْٗمظُ  سم٤ِمعْمَْحَرمِ  اعْمَْ٘مُّمقدَ  ِٕ َٓ ، اعْمَ ُّمُؾ  َو ٓه  َُيْ ـْ  إ  ًْم٤ٌَمًمِغِ ا ُِم

 .(7)َذًمَِؽ  وَم٤مقْمُتؼِمَ ، اًْمَٕم٤مىِمؾِ 

ىم٤مل اسمـ يمَّم ، طمٗمظ اعمرأة وصٞم٤مٟمتٝم٤م: اعْمَْحَرِم ذم اًمًٗمر ذيمر اًمٕمٚمَّمء أن ُمـ طِمَٙمؿ اؿمؽماط

ْرَأِة" طِمْٗمظُ  سم٤ِمعْمَْحَرمِ  َواعْمَْ٘مُّمقدَ  ": ُمٗمٚمح  .(0)اعْمَ

 اًمنم قمـ اعمرأة صقنُ  حمرم سمدون اًمًٗمر ُمـ اعمرأة ُمٜمع ذم ٛم٦م"واِلٙم: وىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم

                                                                                              

 (. 024/ 4اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ٓسمـ اعمٚم٘مـ) (8)

 (. 770/ 7اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ) (7)

 . (778/ 7) ىمداُم٦م ٓسمـ اعمٖمٜمل (7)

 . (52/ 7)ٓسمـ ُمٗمٚمح اعم٘مٜمع ذح ذم اعمٌدع (0)
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 وشمٗمٙمػمه٤م قم٘مٚمٝم٤م ذم ىم٤مسة اعمرأة وم٢من6 واًمٗمًؼ اًمٗمجقر أهؾ ُمـ وُح٤ميتٝم٤م، واًمٗم٤ًمد 

 مُتٜمع أن اِلٙمٛم٦م ُمـ ومٙم٤من، شُم٘مٝمر أو خُتدع ومرسمَّم، اًمرضم٤مل ُمٓمٛمعُ  وهل، ٟمٗمًٝم٤م قمـ واًمدوم٤مع

 سم٤مًمٖم٤مً  اعَمحَرم يٙمقن أن ُيِمؽمط ذًمؽوًم6 ويّمقهن٤م قمٚمٞمٝم٤م ُُي٤مومظ حمرم سمدون اًمًٗمر ُمـ

 .(8)اعمٕمتقه" أو اًمّمٖمػم اعمحرم يٙمٗمل ومًل، قم٤مىمًلً

، ُمٌٞمح ًمًٗمره٤م ُمـ همػم حَمَْرم، ًمٙمـ ٓ يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أن حت٘مؼ طمٗمظ اعمرأة سم٠مي وؾمٞمٚم٦م

 .شمٕمٌدٌي ٕن إُمر ذم ذًمؽ 

اًمديـ قمغم ويمذا ٓ يٚمزم أن يذيمر اًمِم٤مرُع اِلٙمٛم٦م ُمـ اًمتنميع ذم يمؾ إطمقال وإٟمَّم ُمٌٜمك 

 .ملسو هيلع هللا ىلص آشم٤ٌمع وآُمتث٤مل ًمَّم ضم٤مء قمـ اهلل وقمـ رؾمقًمف

 يٙمـ َل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ؾمٜم٦م ًمف اؾمت٤ٌمٟم٧م ُمـ أن قمغم اًمٜم٤مس "أمجع: اًمِم٤مومٕمل وىمد ىم٤مل

 .(7)اًمٜم٤مس" ُمـ أطمد ًم٘مقل يدقمٝم٤م أن ًمف

 .أو دٟمٞمقيذم يمؾ إطمقال ؾمقاء يم٤من ًمٖمرض ديٜمل ، ٓ َيقز ًمٚمٛمرأة اًمًٗمر سمٖمػم حمرم-8

ومًل يتقىمػ اًمٕمٛمؾ هب٤م قمغم ُمٕمروم٦م اِلٙمٛم٦م ُمـ ، إصؾ ذم إُمقر اًمنمقمٞم٦م أهن٤م شمٕمٌدي٦م-7

 .شمنميٕمٝم٤م

 .اعْمَْحَرِم ذم ؾمٗمر اعمرأة طمٗمٔمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤ماِلٙمٛم٦م ُمـ اؿمؽماط -7

 

 

                                                                                              

 (. 774/ 70جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم ) (8)

 (. 708/ 7سمـ اًم٘مٞمؿ)اًمٕم٤معملم ٓ إقمًلم اعمقىمٕملم قمـ رب (7)
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